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Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,
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100 let obecné školy
1907 – 2007
Vážení přátelé,
škola je institucí, kterou prošel ve svém životě každý. Většinou se do ní vracíme často a rádi i my
starší ve svých vzpomínkách. Je pro nás místem našich prvních úspěchů či neúspěchů; když do ní
vstoupíme, dýchá na nás ještě po letech svou neopakovatelnou atmosférou. Je nejen místem, kde jsme
celí rozradostnělí přečetli a napsali svou první slabiku, ale také místem formování našich prvních
vztahů a postojů, místem vzniku prvních opravdových přátelství.
Naše mašovická škola slaví sto let své existence. Napadá mě, jací asi byli žáčci, kteří jako první usedli
do lavic v nově zbudované české škole. O tom, jak to se školou mysleli otcové těchto žáčků, vypovídají
nápisy na římse a nad vchodem školy: „Vlasti“, „Bohu“, „Národu“ a „Milým dětem“. Naši předkové
chtěli, aby ze školy vycházeli bohabojní a „lidem milí“ vlastenci, kteří budou umět pracovat a učit se
nejen ve svůj prospěch, ale v prospěch celého našeho národa. Tak tomu také i v minulosti bylo, i když
přicházely těžké zkoušky. Škola pracně odolávala ve válečných letech germanizaci, později praktikám
totalitního režimu. Myslím si ale, že myšlenky našich otců, kteří školu stavěli a vepsali na ni tyto krásné
nápisy, by neměly být zapomenuty. Na nás učitelích je vychovávat z dětí zodpovědné a vzdělané bytosti,
které se budou vždy s povděkem v myšlenkách vracet tam, odkud vyšli. To místo ať je pro ně navždy
skutečným domovem.
Mgr. Růžena Bětíková
ředitelka Základní školy v Mašovicích
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ůvod školy v Mašovicích nelze přesně určit, neboť relevantní
písemné doklady se nedochovaly. Roku 1234 Přemyslovci darovali
hradišťské panství rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou
v Praze; k panství tehdy patřila i obec Mašovice. Od té doby sídlili na
Hradišti probošti rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, ti
konali bohoslužby v Mašovicích a po jejich skončení faráři dle tehdejšího
zvyku vyučovali křesťanskou mládež náboženství. Důsledkem toho bylo
již r. 1240 v Mašovicích ustaveno „školní místo“, kam docházela i školní
mládež přifařené obce Bezkov. Budovu, v níž vyučování probíhalo, ovšem
určit nelze. Na konci 13. století probíhala výuka v domě s číslem 52, kde byl
později hostinec „U Pelánů“ a následně prodejna, truhlárna a nyní obecní
úřad. Učitel tehdy vyučoval ve své obytné světnici, přitom ale dle kroniky
„ve vedlejší světnici ke svému hmotnému zlepšení lidi panskými nápoji,
tabákem, svíčkami a podobně obsluhovati směl“, což trvalo až do roku 1773,
kdy bylo za vlády císařovny Marie Terezie učiteli výčepní právo odejmuto.

Náčrt staré školní budovy číslo 52, v níž se vyučovalo do roku 1840.

Starou školní budovu č. 52 prodalo proboštství r. 1841 za 1 240
zlatých k hostinským účelům, z důvodu většího počtu žactva totiž přestala
vyučovacímu účelu vyhovovat.
Roku 1840 byla na místě staré farní budovy č. 6 vybudována nová
jednoposchoďová školní budova, na jejíž stavbě museli pracovat bezplatně
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komínů a záchodů. František Paskovský se u nadřízených úřadů snažil
o odstranění těchto nedostatků. Intervencí tehdejšího pana okresního
školdozorce Stanislava Mazáka byly nedodělky za sedm let po dokončení
stavby odstraněny. Stavitel Všetečka vydláždil i chodbu do dvora, opravil
prolomenou dlažbu ve vestibulu a v chodbě do bytu správce školy.

První světová válka

občané Mašovic i Bezkova. V přízemí míval učitel 3 pokoje, kuchyni, spíž
a sklep. Na dvoře byl kravský chlév, dřevník a za domem velká zahrada.
V poschodí se nacházela učírna a dva pokoje pro duchovního správce. Od
roku 1878 se vyučovalo také ženským ručním pracím. V roce 1894 školská
rada nařídila rozšíření školy o druhou třídu, proboštství ale nedovolilo
adaptaci místností pro další třídu a prohlásilo, že školní budovou je fara.
Roku 1899 se „odškolila“ obec Bezkov a postavila si svoji vlastní školu
(začalo se v ní vyučovat 1. října 1899). Prvním učitelem se stal Josef Svoboda
z Únanova.
V souvislosti s výstavbou stávající školní budovy je nutné připomenout
mašovické vlastence z r. 1905, jimž tehdy Němci nabízeli zdarma postavení
německé školy. Ti však odpověděli: „My si postavíme školu za naše peníze
a vyučovati se bude česky.“ Tak se stalo a i do dob „temna“ zářila vždy jejich
památka – zlatými písmeny je vepsána vysoko pod římsou školní budovy
VLASTI – BOHU – NÁRODU.
Se stavbou mašovické školní budovy se začalo 3. dubna 1907 a stavitelem
byl pan Všetečka ze Znojma. Za 7 měsíců, dne 6. listopadu 1907, byla školní
budova dokončena a předána. Kolaudaci byl přítomen místodržitelský rada
K. Werner, okresní školní inspektor František Charvát a okresní lékař dr.
Wolfenstern. 10. listopadu 1907 byla škola vysvěcena. Výnosem zemské
školní rady bylo povoleno, aby byla otevřena druhá třída zdejší školy. Tehdy
byl správcem školy pan Antonín Hytlák, druhým učitelem byl ustanoven
pan František Vašta z Hrušové Lhoty v Čechách, který r. 1916 zemřel
v 1. světové válce v Albánii. Roku 1911 je ve funkci správce školy František
Paskovský, který si po krátkém působení povšiml mnohých vad a nedostatků
na školním zařízení. Největší a těžce napravitelné chyby spočívaly ve stavbě
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Všechny školy pocítily důsledky války. Na školách zůstali pouze staří učitelé
nebo učitelky, a ti se museli zabývat rekvizicemi, sepisováním osevních ploch
a válečných půjček. Žáci sbírali šatstvo, jahodové a ostružinové listí, kopřivy,
museli šít papírové podešve a ponožky pro armádu. Následkem nedostatku
uhlí bývaly často v zimních měsících uhelné prázdniny.
V Mašovicích bylo povoláno k branné službě 124 občanů, školní děti
proto pomáhaly matkám, na nichž ležela tíha hospodářství: většina rodin
žila totiž bez hospodáře. Ženy a děti jezdily s koňmi, oraly, sely obilí apod.
I školní úřady vybízely děti k práci na polích. České čítanky a učebnice byly
zabaveny. V mašovické škole se v době 1. světové války vyučovalo společně
v jedné třídě.
České učitelstvo bylo většinou perzekvováno a s označením „p. u.“
(politischunverläslich – politicky nespolehlivý) vězněno, posíláno na frontu
a na nejtěžší práce. Ze zdejších učitelů se stal obětí války František Vašta,
který zemřel v srbském zajetí v květnu 1916, a to na epidemii. Tento učitel
působil v Mašovicích od roku 1908 až do odchodu na bojiště. Byl svědomitým
a u žáků i občanů velmi oblíbeným učitelem. 28. 11. 1914 byl raněn do pravé
ruky a do boku, tehdy byl také zajat a po propuštění z nemocnice pracoval
při stavbě železnice.
Další učitel, Jan Drašar, se vrátil z války jako invalida s těžkým
poraněním hlavy. Obětí války byl také administrátor a katecheta František
Dolák, který byl nařčen z velezrady a zastřelil se, aby unikl rakouské justici.
Konec 1. světové války byl důstojně oslaven i v Mašovicích. Konalo se
shromáždění občanů a školních dětí, zúčastnilo se i mnoho vážených hostů
z Podmolí a Bezkova. Slavnost byla zahájena proslovem řídícího učitele
Františka Paskovského, po něm promluvil místní farář, který vzpomněl
na pozůstalé vdovy a sirotky, vybízel občany ke klidné práci a provolal
osvobozenému státu třikrát „Sláva“. Průvod s hudbou a lampióny šel po
silnici směrem ke Znojmu až k poslednímu domu a pak „Brankou“ zpět
k hasičskému skladišti. Taneční zábava se konala do pozdních hodin v obou
hostincích.
Ze 124 odvedených mužů v 1. světové válce 28 padlo, 4 se vrátili jako
legionáři, mnozí jako invalidé. Válka trvala 4 roky, 5 měsíců a 6 dní. Obrázek,
v jakém stavu byla poválečná škola, nám podává vládní projev první
československé vlády: „Všechny základy mravní byly válkou a nepoctivou
a prolhanou politikou Vídně a Budapešti otřeseny. Vláda musí působiti
k tomu, aby zejména výchově mládeže věnována byla nejvážnější péče.
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Škola budiž všech politických vlivů prosta. Škola má prostě vychovávati, dáti
morální podklad, intelektuální trénink, musí stvořiti autonomního člověka,
který nechť si rozhodne v otázkách svého vlastního svědomí sám.“

Meziválečné období
V následujících letech zavládl ve škole duch volnosti, radosti. Byly zavedeny
nové učební předměty: občanská nauka a výchova, vlastivěda, nauka
o domácím hospodářství pro děvčata a ruční práce. Školní úřady organizovaly
pro učitele různé vzdělávací kurzy (ve Znojmě kurzy tělovýchovné, kreslení,
ručních prací, zahradnictví a dokonce praktické ukázky vyučování
jednotlivým předmětům). Školy se řídily učebními osnovami, do nichž
bylo vloženo vše, co žáci potřebovali pro praktický život. Byla také otevřena
dvouletá vysoká škola pedagogická, vznikla řada středních škol (ve Znojmě
reformované reálné gymnázium a dvouletá obchodní škola) - průmyslových,
odborných a živnostenských. I učitelé mašovické školy vítají reformní
obnovu školy s nadšením.
Na počátku školního roku 1928/1929 navštěvovalo mašovickou školu
75 žáků (33 chlapců a 42 dívek), v průběhu roku přibylo 16 dětí, školou
povinných tedy bylo 91 dětí. Řídícím učitelem se stal Antonín Eliáš, který
dříve působil na měšťanské škole v Želeticích u Znojma. Ten zůstává řídícím
učitelem až do roku 1938.
Ve školním roce 1928/1929 sehrálo žactvo zdejší školy za četné účasti
publika divadelní hru o čtyřech jednáních „Hastrman“. Při velmi nízkém
vstupném (3, 2 a 1 koruna) bylo vybráno necelých 309 korun a tento obnos
byl věnován školní knihovně. Se svým kulturním programem se žáci školy
pravidelně účastnili všech oslav a akcí – výročí samostatnosti ČR, narozenin
prezidenta T. G. Masaryka, vánoční nadílky atd.
25. 12. 1930 bylo v mašovické škole založeno první rodičovské sdružení,
předsedou byl zvolen Antonín Rada, rolník z domu č. 15.
V Sokolovně ve Znojmě bylo otevřeno kino Vesmír, žáci školy navštěvují
asi 2 x do roka zvukový film (v r. 1930 filmové představení „Plukovník Švec“,
v r. 1931 „S Byrdem k Jižní točně“). Děj filmů je využíván ve výuce vlastivědy,
dějepisu a slohu.
Dne 27. dubna 1930 byla v hostinci uspořádána veřejná schůze
k elektrizaci obce. I když bylo na počátku mnoho občanů proti elektrizaci,
po podrobném výkladu se zdrželi hlasování jen dva občané a všichni ostatní
s elektrizací souhlasili. 27. srpna 1930 byla tedy obec připojena k elektrické
síti západomoravské elektrárny. Ta provedla elektroinstalaci i na školní
budově, a to z prostředků místní školní rady za obnos 1 300 Kč. Osvětlení
bylo zavedeno v hlavní chodbě, ve všech obytných místnostech správce
školy a učitele, v prádelně, na záchodě, zřízena byla také zásuvka pro rádio
v 1. třídě. Osvětlení na dvoře a v postranní chodbě provedla elektrárna
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zdarma. Instalaci v rezervní třídě zrealizovali divadelní ochotníci nákladem
400 Kč, za což jim byla tato místnost zapůjčena ke zkouškám s podmínkou,
že výnosy z divadelních představení musí být použity ve prospěch žáků.
22. května 1932 se přihnala na Mašovice silná bouřka, při níž udeřilo
také do školní budovy. Byly roztříštěny pojistky v elektroměru a vyraženy
plechové kryty ve vedení, k závažné škodě ale nedošlo.
V březnu 1932 prezident T. G. Masaryk promluvil poprvé celorepublikově
do školního rozhlasu. Žactvo obou tříd vyslechlo se zájmem krásný proslov.
Masaryk mluvil o úctě ke starým lidem. Mimo jiné řekl, že vzdělanost národa
se pozná podle toho, jak dovede ctít stáří. Uvedl ale také, že i starší mají být
vděčni mladým. Vybídl je, aby se snažili mladé lidi pochopit, přáli jim a učili
se od nich. Potom je budou mít mladí rádi a nebudou se jich bát.
15. výročí samostatnosti ČSR bylo připomenuto 27. října 1933 školní
slavností – proslovem, básněmi a písněmi. Po oslavě zasadili žáci před školu
13 bříz. Nejprve pod vedením třídního učitele upravili v hodinách ručních
prací místo kolem hřbitova a z obecního lesa Svobody přinesli stromky, které
zasadili. Tyto stromy byly nazvány stromy „Svobody“ na památku 15. výročí
samostatnosti. Obecní úřad převzal stromky pod svoji ochranu. Některé se
neujaly, a tak na jejich místo zasadili žáci o rok později morušové keře.

Zpráva o úmrtí prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka dne 14. září
1937 naplnila všechny mašovické občany hlubokým smutkem. Na škole
byl vyvěšen smuteční prapor, vyučování naplnila smuteční nálada. Celé
dopoledne hovořili učitelé s dětmi o celoživotním prezidentově díle. 17. září
se po vyslechnutí smutečního projevu ministra školství a národní osvěty
Dr. Emila Frankeho žáci odebrali k pomníku padlých, kde byl umístěn
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obraz T. G. Masaryka opatřený smuteční stuhou. V den pohřbu 21. září
1937 byla v tělocvičně školy uspořádána smuteční tryzna: sešli se občané,
hasiči a všichni žáci. Smuteční projev přednesl řídící učitel Antonín Eliáš,
po dojemných básních byl vyslechnut rozhlasový přenos poslední cesty
prezidenta Prahou. Mnozí staří občané, kteří prožili většinu života v útlaku
starého režimu, se neubránili slzám.
28. říjen 1937 byl oslaven velmi důstojně. Žáci zasadili na návsi před
hasičskou budovou Masarykovu lípu. Za doprovodu hudby se od školní
budovy ubíral průvod školní mládeže, hasičů a občanů s opentlenou lípou,
žáci ji zasadili a zazpívali dvojhlasně píseň „Ach synku, synku“. Po proslovu
řídícího učitele převzal starosta obce lípu do ochrany. Zedníci poté vystavěli
kolem Masarykovy lípy ochrannou zeď, na niž získali finanční prostředky
z výtěžku divadelního představení a příspěvku obce.

Události v obci v době okupace
V době okupace žilo v obci 580 českých obyvatel, žádný Němec. Až do
prázdnin se učilo ve škole česky. 24. listopadu 1938 připochodovali od
Podmolí hulákající Ordneři a zastavili se před dolním hostincem. Řídící
učitel Eliáš jim předal jménem obce protestní listinu. Aniž by promluvili,
přečetli si ji, a poté měl jeden z nich delší řeč: že obec Mašovice připadla

do Říše, že se tak stalo po dohodě obou vlád, a aby nikdo nekladl odpor,
jinak by byli všichni nemilosrdně potrestáni. Jejich řeč musel přeložit farář
Jaroslav Mráz – ten jediný uměl dobře německy. Hned odpoledne se dostavil

|8|

1 0 0

L E T

O B E C N É

Š K O L Y

|

do školy učitel Josef Schmid z Jevišovic, který z příkazu okresního úřadu
ve Znojmě převzal správu školy. Knihy ze žákovské a obecní knihovny byly
zčásti rozdány dětem, zčásti uschovány ve škole. Stávající řídící učitel Eliáš
byl přinucen se po vyřízení formalit a po šikanování německými financi
vystěhovat do Citonic.
Němci věděli, že se současníky v Mašovicích nelze počítat, proto se
vrhli na českou školu. Zprvu otevřeli jednu německou třídu, později zavedli
německou vyučovací řeč v obou třídách. Ještě před Vánocemi v r. 1938 byla
ustanovena jako učitelka vedle řídícího Schmida paní Hanáková, Češka, která
se Němci nedala zviklat, a proto také po necelém měsíci svého působení ve
škole nesměla vyučovat. Bylo to kvůli nepatrné poznámce při rozdělování
potravin.
Když byla otevřena první německá třída, tehdejší učitelka Vejrostová
chodila po občanech s výzvou, aby své děti přihlásili do této třídy. Až na
několik rodin (celkem 11 dětí) výzvy neuposlechl nikdo, mašovičtí své děti
do německé třídy dát nechtěli. Ve druhé třídě se ale němčina začínala také
stále více uplatňovat, a ke konci roku 1944 se již učilo výhradně německy.
Jen v hodinách náboženství rozmlouval místní farář Jaroslav Mráz s dětmi
v mateřštině. I přesto musel s žáky občas něco nacvičit německy, aby byl
kryt před úřady. Tento vlastenecký kněz vytrval na svém místě, utěšoval
obyvatelstvo nejen svou přítomností, ale byl mu rádcem a pomocníkem
v různých soukromých a úředních záležitostech.
Děti němčinu nenáviděly, chuť k učení klesla, protože německému
výkladu špatně rozuměly, jejich školní výsledky byly nedostačující. Učilo
se hlavně o velikosti, síle a slávě Německa. Učitelka Erbenová, která zde
působila, se snažila ze všech sil, ale místo respektu a lásky dětí si získala jejich
posměch a neúctu. Byla vystřídána po prázdninách v r. 1944 uprchlíkem
Dolinkou, Polákem, který se hlásil k Němcům a utíkal před Rusy. Ten zde
působil se svou rodinou – manželkou a synkem až do převratu, kdy musel
utíkat dále. Tento mírný pán neuměl česky, německy se vyjadřoval těžce
a děti vůbec nezvládal.
Postup germanizace byl u dětí již velmi patrný: venku si zpívaly německé
písně, pokřikovaly na sebe německy, některé mladší děti již i docela zvládaly
německý jazyk. V roce 1944 vedla školu slečna Čermáková, Josef Schmid
dojížděl vyučovat do Znojma a na Šumnou, teprve na konci války znovu
školu převzal a vedl ji až do převratu.
Po Vánocích, po velkých ústupech a porážkách Němců v Rusku
a v Maďarsku, se začalo ukazovat německé vojsko i zde v Mašovicích. Budova
obecní školy zůstala téměř uchráněna před přímými zásahy bomb, ale ne
před ubytováním vojsk. Ve všech školních místnostech i v bytě správce školy
bydlelo zpočátku německé, po ústupu Němců ruské vojsko, čímž značně
utrpělo vnitřní vybavení školy. Některé školní a vyučovací pomůcky byly
úplně zničeny.
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Poválečné období, období
socializace vesnice
1. června 1945 přebírá správu školy řídící učitel Josef Veselý, narozený 29. 7.
1909 v Plenkovicích. Studoval na učitelském ústavu ve Znojmě. Učitelský
sbor se usnesl vyučovat až do konce roku hlavně českému jazyku, protože
znalosti žáků z vyučovacího jazyka byly nepatrné. Žactvo bylo vyučováno
dlouho německy, proto bylo třeba odstranit německý přízvuk a naučit žáky
číst česky. Školní rok byl zakončen až 18. 7. 1945.
V září na začátku školního roku 1945/46 byla v budově obecní školy
zřízena i škola mateřská. Byla vzorně vybavena převzatým inventářem
německé mateřské školy. Počet zapsaných dětí je 17 (5 chlapců a 12 dívek).
Stav žáků v obecní škole je 47 (26 chlapců a 21 děvčat).
12. května 1946 byla k 1. výročí osvobození odhalena a posvěcena
pamětní deska obětem 2. světové války u pomníku padlých. Na stejném
místě se konala i polní mše. Pamětní desku odhalil za dojemného projevu
pana faráře předseda místního národního výboru, řídící učitel Josef Veselý.
Dne 30. srpna 1946 dolehl na obec tíživý smutek, neboť zemřel jeden
z hlavních bojovníků za osvobození našeho národa v naší obci – farář
Jaroslav Mráz, a to ve věku 59 let. Působil v Mašovicích plných 17 let a pro
svoji mírnou, laskavou a upřímnou povahu byl velmi oblíben u občanů
a zvláště u učitelského sboru a dětí. Po celou dobu okupace pomáhal nezištně
všem, kdo jeho pomoc potřebovali. V době „temna“ on jediný promlouval
k občanům v kostele mateřským jazykem a přes přísný zákaz i k dětem ve
škole. Na uvolněné místo nastoupil farář Václav Knittl, který studoval na
Karlově univerzitě a byl vysvěcen roku 1938.
13. června 1947 se žáci školy zúčastnili i s učitelským sborem vítání
prezidenta Edvarda Beneše v Citonicích při jeho cestě z Vranova do Znojma.
Po obou stranách silnice vytvořili žáci v krojích malebné skupiny. Při
příjezdu auta s prezidentskou vlajkou mávaly děti praporky a provolávaly
panu prezidentovi slávu. Nadšení dostoupilo vrcholu, když auto zpomalilo
a usměvavá tvář pana prezidenta se vyklonila z okna.
O prázdninách v roce 1947 probíhala v mateřské škole tzv. celodenní
péče s podáváním dvou svačin denně. Jako odpočívárna pro děti sloužila
tělocvična v 1. poschodí, kde děti odpoledne ležely na lehátkách. Celodenní
mateřská péče byla skončena 30. září 1947.
Na konci školního roku 1947/1948 navštěvovalo školu 50 žáků (21
chlapců a 29 dívek).
3. září 1948 zemřel prezident Edvard Beneš. Školní vyučování mělo
ráz smuteční nálady, obrazy zemřelého prezidenta byly opatřeny smuteční
páskou. V den pohřbu vyslechlo žactvo smuteční projev a pak uctilo
vzpomínku na zesnulého prezidenta školní slavností.
Roku 1948 v období prázdnin byla zadána truhlářská zakázka na
nejnutnější opravu školních oken a dveří firmě Kosmák ze Znojma. Zazdění
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oken provedli zedníci z Mašovic brigádně o volných sobotách. Pro nedostatek
finančních prostředků nebyly opraveny nevyhovující záchody.
Po obecním scelování pozemků obdržela škola pozemek ve výměře 2 ha
na stavbu nové školy a školní zahrady. Pozemky však obec zatím pronajala.
Dále přidělil místní národní výbor ke škole obecní zahradu sousedící těsně
se školou a pozemek mezi silnicí vedoucí do Podmolí a Bezkova určený
k vybudování hřiště.
V roce 1947 zakoupila místní rada z obecního rozpočtu do 1. třídy
kamna za 2 600 Kč. Starší kamna byla odsud přenesena a umístěna do
mateřské školy. V tomto roce obdržela škola také školní lavice a židle od
firmy „Drukov“ z Brna-Králova Pole. Šlo o 12 lavic a 24 židliček z ohýbaných
trubek za cenu 14 615 Kč. Školní zařízení bylo zakoupeno z příspěvku MŠO
(12 000 Kč), zbytek doplatila škola.
V průběhu dalších roků se konaly oslavy k významným výročím:
28. říjen, 7. listopad – výročí ruské revoluce, 23. listopad – oslava narozenin
K. Gottwalda, 6. prosinec – Mikulášská nadílka, 21. leden – výročí úmrtí V.
I. Lenina, 8. květen – výročí květnového osvobození.
Od 1. ledna 1950 se osamostatňuje mateřská škola, ředitelkou je
jmenována J. Kabilková. Školu v této době vede řídící učitel Jaroslav Filipský,
který se po studiích na učitelském ústavu hlásil dobrovolně do pohraničí
v Mukačevě.
Během prázdnin v roce 1951 byla z příspěvku na úpravu mateřské školy
s celodenní péčí (v částce 80 000 Kč) provedena přestavba tělocvičny na dvě
místnosti mateřské školy. Stavbu prováděl Stavební podnik města Znojma.
Podnik však neměl dostatek pracovních sil, proto pomáhali mašovičtí
občané – Rudolf Molík, Antonín Pokorný a Jan Lang. Díky nim byla
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stavba zdárně dokončena. Při této stavbě bylo zřízeno nové okno směrem
na východ a hlavně vybudovány splachovací záchody, vystavěny příčky na
záchodech a vykopána močůvková jímka s trativodem na školní zahradu.
Uvedená finanční částka však nestačila, musel být vystaven nový investiční
list, který byl schválen na KNV Brno – překročená částka byla ve výši 17 000
Kč. ONV Znojmo uvolnil navíc částku 30 000 Kč na dohotovení močůvkové
jímky, natření nových záchodových dveří, oken a dveří mateřské školy.
Zřízením splachovacích záchodů zmizel ze školní budovy zápach, škola se
stala hygieničtější. Je zajímavé, že dle údajů ze školní kroniky onemocnělo
ve školním roce 1951/1952 mnoho žáků infekční žloutenkou, což mělo vliv
i na prospěch žactva. V roce 1952 postihla školu chřipková epidemie – dle
nařízení byly prodlouženy pololetní prázdniny.
V šedesátých letech se již tvrdě projevuje vliv vládnoucí komunistické
strany, její tlak na školu i celou obec. Obecní kronika však tvrdí, že kulturní
činnost ve zdejší obci je velmi malá a oslavy význačných událostí (již výše
uvedených) jsou pořádány jen žactvem národní a mateřské školy. Důvod
k této malé kulturní činnosti tkví v tom, že množství mládeže je vedeno
k zatrpklosti proti socializaci vesnice, takže důsledky se citelně projevují na
jakékoli kulturní činnosti obce. Tlak socializace je na škole velmi zřetelný.
Vánoční besídky již nejsou s Mikulášem, ale Dědou Mrázem, oslavuje se
Gottwaldova pětiletka, únorové události roku 1948. 29. 4. 1953 skládá
prvních devět žáků zdejší školy „pionýrský slib“. Úmrtí prezidenta Klementa
Gottwalda v březnu 1953 je ve školní kronice zaznamenáno s černým
okrajem, jeho osobnost je vykreslena v nejrůžovějších barvách.
V roce 1955 bylo poprvé uspořádáno tělovýchovné cvičení, tzv.
spartakiáda. Žáci školy se pod vedením paní učitelky Věry Šťávové zúčastnili
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cvičení s krychlemi. Mašovická škola byla zastoupena třemi cvičebními
„oddíly“. Vystoupení žáků s krychlemi bylo opakováno pro občany a rodiče
na zakončení školního roku. V uvedeném roce 1955 má obec celkem 476
osob – 217 mužů a 259 žen. Dětí do šesti let je 45, od 6 do 15 let 66. V kronice
se mluví o „malém počtu žactva“ (42 žáků v národní a 16 žáků v mateřské
škole) a o zvýšeném počtu občanů nad 28 let, kteří jsou svobodní. V tomto
roce se narodilo 11 dětí, uskutečnilo se 6 sňatků.
V roce 1958 byl ředitel školy Jaroslav Filipský na vlastní žádost přeložen
do Jevišovic, na jeho místo nastupuje Zdeněk Hajtmar, který studoval
na reálném gymnáziu v Zábřehu a později na pedagogickém gymnáziu
v Olomouci.
Jako hlavní úkoly, které si nový ředitel vytyčuje, je uvedena ateistická
výchova, estetická a tělesná výchova, vštěpování lásky k vlasti, ke straně.
V akcích školy ve školním roce 1958/1959 je kromě obligátních besed
se členem SNB, členy pohraniční stráže atd. uvedena i beseda o bdělosti
a ostražitosti – rozhovor o protizákonné činnosti místního faráře F. Kučery,
který byl zajištěn a pro „napomáhání podezřelým osobám k přechodu státní
hranice zbaven svého úřadu bezpečnostními orgány.“
V roce 1959 se v obci konal poprvé „pionýrský táborák“ s lampiónovým
průvodem a kulturním programem. Dřevo na táborový oheň dostala škola
od lesní správy. Děti si samy dřevo nasekaly a táborák postavily.
Od roku 1959 docházel do školy pravidelně lékař a vykonával celkovou
lékařskou prohlídku dětí. Kromě toho byli žáci očkováni proti TBC, tetanu
a spále a dvakrát byla provedena také důkladná zubní prohlídka.
V témže roce uzavírá škola s místním jednotným zemědělským družstvem
patronátní smlouvu. JZD poskytuje část materiálu pro „mičurinský kroužek“
a pomáhá obdělávat „Pionýrský hektar kukuřice“, naopak děti se zúčastňují
sběru mandelinky bramborové.
V roce 1960 se řediteli Hajtmarovi podařilo získat 60 000 Kčs od ONV
na opravu školy. Fasádu školy a nátěr školních oken a dveří provedly „Služby
obce Mašovice“. Na opravě pracovalo celkem 31 občanů. Dále byl zaveden
elektrický proud do všech místností školy, na záchody, do sklepa a na
půdu, zřízena umývárna na dívčích záchodech, opravena močůvková jímka
a upravena školní zahrada.
Od roku 1960 se rozvíjela družba mezi žáky národní školy v Mašovicích
a žáky ze Slovenska, z Bieleho Kostola v okrese Trnava. Několik žáků bylo na
prázdninách v Bielom Kostole a naopak někteří žáci ze Slovenska hostovali
v Mašovicích. Žáci spolu soutěžili v mimoškolní činnosti a školních
výsledcích.
K 1. 9. 1961 byla v Mašovicích opět zřízena druhá třída. Její učitelkou
se stala Zdena Goldhammerová z Hradiště, která studovala v Olomouci
a později působila v okrese Bruntál. V této době se na mašovické škole
rozvíjí také práce kroužků. Většího úspěchu dosáhl kroužek šití vedený paní
Havránkovou. Výstavka výrobků z kroužku byla uspořádána v obci ke svátku
MDŽ, s výstavkou hostovali žáci i ve Znojmě.
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V roce 1961 se započalo s výstavbou vodovodu do školy v rámci akce Z.
Také bylo vysázeno 50 topolů kolem školního hřiště. Do školy byl zaveden
telefon a byly zakoupeny školní pomůcky ke zkvalitnění výuky. Přelom
roku 1962/1963 byl velmi mrazivý, došlo ke špatnému zásobování uhlím.
Z tohoto důvodu začaly pololetní prázdniny o týden dříve a o týden později
skončily. Do konce zimního období se na všech školách v republice, tedy
i v Mašovicích, učilo na směny.
1. března 1965 byla správou školy pověřena učitelka Zdena
Goldhammerová, která se do Mašovic přistěhovala. Ředitel Hajtmar odešel
ze školství na OV KSČ na pozici pracovníka v oblasti kultury.
Budova školy je k tomuto datu v poměrně dobrém stavu. V plánu je výměna
lokálního topení za ústřední – tím by se vyřešily teplotní rozdíly v celé škole
a nebyly by přes zimu vyřazeny z provozu splachovací záchody a umývárna.
Byla postavena zeď u školy – brigádnickými pracemi se ušetřilo a mohla být
nakoupena převážná část materiálu k vybudování chodníku před školou.
Budova je ovšem pro provoz ZDŠ, mateřské školy a knihovny nedostačující.
Kabinet nestačí provozu školy, chybí tělocvična, šatny jsou umístěny na
chodbě a z hygienického i estetického hlediska jsou nevyhovující. Rozpočet
školy je v této době 6 100 Kčs – stačí na provoz školy a nejnutnější údržbu.
Rozpočet na učební potřeby pro žáky je 1 800 Kčs.
1. 11. 1965 nastoupila místo důchodce – učitele Plačka – nová učitelka
Marie Gráfová. Studovala na pedagogické škole v Jihlavě, narodila se
v Blížkovicích.
Od školního roku 1966/1967 začali žáci navštěvovat dětská divadelní
představení ve Znojmě. Do školy chodí celkem 44 žáků. V tomto školním
roce v měsíci září odpracovali žáci při sklizni cibule ve svém osobním volnu
264 brigádnických hodin. Za to byli finančně odměněni a každý žák dostal
5 kg cibule.

A Š O V I C E

V následujících letech byly školní akce zaměřeny tak, aby byly v „souladu
se závěry sjezdů KSČ a bylo dosaženo toho, aby se škola stala socialistickou,
aby její výchovné působení bylo vedeno jednoznačně v duchu socialismu
s cílem vychovat z mladých lidí občany uvědomělé a oddané socialismu“ (dle
zápisu ředitelky Krutišové v kronice školy).
Školní rok 1973/1974 byl zahájen již v nově opravené školní budově.
V tomto roce odchází učitel Emil Krutiš do důchodu, od následujícího
školního roku jej nahrazuje Olga Vaniová, která přichází z Derflic, kde byla
škola pro malý počet žáků zrušena. Olga Vaniová působí na mašovické škole
jeden rok, po zrušení jednotřídní školy v Lukově ve školním roce 1975/1976
na její místo nastupuje paní Vlasta Chladilová, která přichází i se svými
lukovskými žáky.

Období normalizace
Roku 1969 se ujímá řízení školy Emil Krutiš. Během školního roku byla
provedena adaptace školního bytu v hodnotě cca 65 000 Kčs. Ve školním
roce 1969/1970 se učí v obou třídách 35 žáků 1.–5. postupného ročníku.
Již o rok později je Emil Krutiš vystřídán v řízení svou manželkou Helenou
Krutišovou. Pro školu nastává doba tvrdého normalizačního procesu. Pan
učitel Milan Machovec tragicky zahynul následkem úrazu elektrickým
proudem o prázdninách v roce 1970 a Emil Krutiš přechází na vlastní žádost
na jeho místo. Po dokončení úpravy bytu pro ředitele školy se manželé
Krutišovi v listopadu 1970 přestěhovali do Mašovic.
Ve školním roce 1971/1972 se započalo s generální opravou budovy
školy, a to 3. ledna 1972. Projekčním oddělením OSP byla vypracována
dokumentace. Z bezpečnostních důvodů poskytl místní národní výbor své
dvě místnosti škole, a ty sloužily jako učebny až do konce školního roku.
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Ve školním roce 1976/1977 se stávají žáky školy i děti z Bezkova
a Podmolí. Kromě tří tříd v Mašovicích patřila pod mašovickou školu
ještě jedna třída v Podmolí. Zde učila žáky 1.–5. ročníku třídní učitelka
J. Winklerová. V Mašovicích spolu s Helenou Krutišovou a Vlastou
Chladilovou nastupuje také učitel J. Illek, v listopadu 1976 jej nahrazuje
důchodkyně B. Hamerská. Protože má škola značný počet dojíždějících
žáků a téměř všichni mají zaměstnané matky, jsou konány práce pro zřízení
školní jídelny a družiny. Z bytu pro učitele byla vybudována školní kuchyně
a sklad.
Ve školním roce 1977/1978 je počet žáků školy 86 a škola je uspořádána
jako čtyřtřídní. Pro žáky bylo zřízeno jedno oddělení školní družiny, v němž
s dětmi pracovala vychovatelka s řádnou kvalifikací, Marcela Goldhammerová
z Hradiště. Další novou učitelkou je p. Květoslava Balíková.
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Od 7. 10. 1977 byla uvedena do provozu školní jídelna. Vedoucí kuchařkou
je Marie Roupcová z Podmolí, pomocnou kuchařkou Božena Hotařová
z Mašovic, obě vyplácí ONV. Pomocnou sílu Josefu Tomanovou vyplácí JZD.
Vedoucí stravování byla paní Goldhammerová. Dobrému zdraví žáků prospěl
také plavecký výcvik žáků 1.–3. ročníku.
Dne 8. září 1978 se kolektiv školy rozloučil v brněnském krematoriu
s bývalým učitelem a ředitelem školy Emilem Krutišem, který podlehl těžké
zhoubné nemoci. Působil na zdejší škole od r. 1969, v r. 1972 odešel do
důchodu, ale dle potřeby zastupoval za nemocné učitele.
Školu navštěvuje ve školním roce 1978/1979 90 žáků, z toho přespolních
je 50, o rok později je dokonce celkový počet dětí 95, z toho 55 přespolních.
Vyučuje se ve čtyřech třídách, pedagogický sbor zůstává nezměněn
(Krutišová, Balíková, Chladilová, Winklerová). Do této doby působí na škole
jako školnice Marie Nováková (č. 70), povoláním poštovní doručovatelka.
V kronice školy je uvedeno, že se paní Nováková věnovala úklidu s celou
svou rodinou a úklid byl přímo vzorný. Po ní nastoupila Emílie Vejtasová.
Od školního roku 1980/1981 je škola organizována jako trojtřídní. Od 5.
ročníku dojíždějí děti do Znojma, první stupeň je stanoven celorepublikově
od 1. do 4. ročníku. Paní učitelka Balíková z Mašovic odchází na ZDŠ Znojmo
– Loucká. Na škole vrcholí v těchto letech komunistická propaganda – žáci
soutěží od nejútlejšího věku: kromě obligátních soutěží „Děti, mír a umění“
či „O zemi, kde zítra již znamená včera“ dokonce i v soutěži „60 let vzniku
KSČ a my“, kde o vítězi rozhoduje znalost navrhovaných kandidátů Národní
fronty do MNV. Vyrábějí se agitky k volbám, žáci vystupují na předvolebních
schůzkách, besedují se zasloužilými členy KSČ. I na rodičovských schůzkách
jsou pro rodiče organizovány „potřebné“ besedy – např. o socialistickém
způsobu života, o cílech komunistické výchovy ap.
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Školní stravování vedla p. Čechová, poté p. Zlatohlávková. Vedoucí
kuchařkou byla p. Hotařová, pomocnými kuchařkami byly p. Tomanová
a Vrbová. Školnicí je ustanovena Jaroslava Fučíková, která je absolventkou
zdravotnické školy, takže vede i kroužek Mladých zdravotníků. V roce 1984
získalo 21 žáků odznak „Mladý zdravotník 1. stupně“ a 5 žáků dokonce
reprezentovalo školu v okresním kole zdravotních hlídek. V rámci údržby
školy byla v tomto roce provedena oprava sociálního zařízení – odpady,
výměna kohoutků a umyvadel. Vlivem silného tlaku ateistické výchovy již
navštěvují výuku náboženství v r. 1984 pouze 2 žáci z Bezkova, pouhých
3,7 % všech žáků.
Ve školním roce 1984/1985 žáci 3. a 4. ročníku nacvičili pod vedením
p. učitelky Chladilové divadelní hru „O princezně a sedmi bohatýrech“. Hra
byla sehrána i pro žáky ze ZŠ Horní Břečkov a měla velký ohlas. V této době
navštěvuje školu 85 dětí ve čtyřech třídách, každý ročník je samostatný. Do
školy v Mašovicích nastupují dvě absolventky gymnázia ve Znojmě – Lenka
Oulehlová a Alena Vrbová. Ve školní jídelně začíná vařit Alena Švejdová,
vedoucí kuchařkou je i nadále Božena Hotařová.
V roce 1985 se koná spartakiáda, skladbu pro nejmladší žactvo
nacvičovala učitelka A. Vrbová. Celek o dvaceti žácích se představil
v Mašovicích, na okrskové spartakiádě v Blížkovicích a na okresní
spartakiádě ve Znojmě.
2. 11. 1985 byla rodiči žáků a pokrývači opravena střecha školní budovy,
poškozená vichřicí, která se přehnala obcí. V tomto roce M. Pokorný a J.
Horký instalovali v jedné třídě ribstoly. Opraváři JZD p. Toman a p. Novák
prováděli opravy ve vodárně pro zabezpečení vody pro budovu ZŠ. Při
nejvážnější havárii čerpadla pomohl zejména pan Holcr, vedoucí dílny JZD.
V roce 1986 nastupuje jako školnice Alena Pechová, vychovatelkou ŠD
je Dana Protivínská, která studuje obor vychovatelství ve Znojmě. Ve školní
jídelně obkládali pracovníci JZD v tomto roce stěny, rodiče žáků pomohli
při jejich osekávání, velmi časté jsou opravy vodovodního systému, přičemž
vždy je narušen řádný chod školní jídelny.
Ve školním roce 1987/1988 se vyučuje ve třech třídách 62 žáků, učitelský
sbor tvoří p. Krutišová, Chladilová a Goldhammerová. V březnu nastupuje
po mateřské dovolené učitelka Bohumila Sokolová, paní Goldhammerová
se vrací do ŠD, kde ji zastupuje důchodkyně Marie Klepáčová. Od tohoto
školního roku pečuje o čistotu ve škole Kristýna Dřevojanová, práci topiče
vykonává její manžel. Novou pomocnou silou ve školní jídelně je Věra
Fučíková.

Období demokratizace školy
Školní rok 1989/90 je zásadní pro ideovou proměnu školy, v jejímž čele stojí
pořád Helena Krutišová. V polovině ledna 1990 je v Mašovicích založeno
Občanské fórum (OF), do jehož čela se postavil pan Jaroslav Sedláček. Na
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první schůzi přišla řada občanů, byla pozvána také ředitelka školy, která byla
nucena vyslechnout řadu obvinění. Někteří občané jí vytýkali, že ovlivňovala
životy mnohých bývalých žáků tím, že na ně psala negativní posudky pro
přijímací řízení na školy. Obviňovali ji z neúspěchů svých dětí, mnohé
výpady se ovšem nezakládaly na pravdě: důvodem nepřijetí některých žáků
na střední školy nebyl vliv H. Krutišové, ale spíše vlastní neschopnost obstát
při zkouškách svými vědomostmi.
Od roku 1990 dochází v pedagogickém kolektivu ke změně – na
místo ředitelky je jmenována Vlasta Chladilová, stávající ředitelka Helena
Krutišová přechází na vlastní žádost na ZŠ Kravsko. Nastupuje učitelka Iva
Moltašová, provdaná Veselková, absolventka pedagogické fakulty v Českých
Budějovicích. Školu navštěvuje 60 žáků, z toho je 36 dojíždějících. Na místo
školnice se vrací Alena Pechová. Jako nepovinný předmět je obnovena výuka
náboženství, kterou navštěvuje 15 žáků. Náboženská výchova je v kompetenci
faráře Josefa Hudce.
V říjnu 1990 byla dokončena oprava fasády na školní budově v ceně
176 350 Kčs, byly opraveny okapy, komíny a střecha. Natřeny byly radiátory
ústředního topení, paní školnice opatřila nátěrem ploty předzahrádek.
Ve školním roce 1991/1992 nastaly další změny v pedagogickém sboru
– učitelky B. Sokolová i I. Veselková se odstěhovaly a jako učitelé nastupují
Vilém Vícha a Marie Černá. Vedením školního stravování je pověřena
Zdeňka Auerová. Od roku 1992 vede na škole kroužek německého jazyka
Růžena Marková – do kroužku chodí téměř polovina žáků. V tomto roce byla
zedníky zemědělského družstva opravena kůlna na dvorku školy, podlahy,
fasáda, střecha kůlny a střecha školní budovy byly opraveny v květnu 1993.
V roce 1993/1995 byla škola organizována jako dvojtřídní se spojenými
ročníky a vyučovala zde ředitelka V. Chladilová spolu s V. Víchou. Učili
se zde žáci 1. – 4. ročníku. Od školního roku 1996 obsahuje 1. stupeň ZŠ
opět 5 ročníků, učitelský sbor je rozšířen o Růženu Markovou (Pokornou)
z Mašovic, která zahájila dálkově studium na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Do školy dojíždí 29 žáků, 20 žáků je místních. Již
před začátkem školního roku jsou vyměněny některé vadné radiátory za nové
v hodnotě 50 000 Kč. Je opraveno sousoší nad vchodem a ozdobné prvky nad
okny a provedena výměna telefonního systému. V období jarních prázdnin
roku 1997 byla vyměněna zbývající topná tělesa v hodnotě 90 000 Kč.
V roce 1997 byly opraveny vchodové sloupy, práce byla ale odvedena
nekvalitně – několik dní po opravě při dešti barva stekla. Pracovník, který
opravu prováděl, přislíbil nápravu, ale k té nedošlo.
V roce 1998 bylo položeno do školní družiny a do jedné třídy nové
linoleum v hodnotě 20 000 Kč, další část byla položena v červenci roku
1999.
Od roku 1996 se začíná opět více rozbíhat mimoškolní práce s dětmi
v kroužcích – funguje kroužek sportovní, pěvecký a vlastivědný. Pěvecký
kroužek začíná fungovat v širším rámci obce Mašovice, jsou do něj zapojeni
i starší žáci navštěvující již ZŠ ve Znojmě.
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Ve školním roce 1998/1999 po odchodu učitele V. Víchy do důchodu
nastupuje na školu učitelka Lucie Vítková z Hradiště. Ta vedla úspěšně
kroužek dramatický – nacvičuje s dětmi parodii na filmovou pohádku
„Mrazík“ a v květnu „Sněhurku“ – je uvedena na školní besídce ke Svátku
matek v Podmolí. Po sňatku odchází L. Vítková na působiště do okresu
Brno-venkov. Na její místo nastupuje Jarmila Veškrnová ze Znojma.

Současnost: 1999–2007
Od školního roku 1999/2000 se stávám ředitelkou školy. Dokončovala
jsem tehdy dálkové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Mojí základní koncepcí bylo hned od počátku kladení důrazu na
spojení života školy s životem obce. Škola se stává nejen střediskem vzdělání,
ale také hybnou pákou kulturního dění na vesnici. Kroužky ve škole jsou
zaměřeny především na estetickou výchovu – pěvecký, taneční, dramatický,
později kroužek dovedných rukou. Rozvíjí se činnost Mašovického pěveckého
souboru dětí a mládeže. Do tohoto souboru se začínají zapojovat i rodiče,
později je veden zvlášť soubor pro dospělé. Kromě besídek pro veřejnost
vystupuje celý soubor o Vánocích v kostele v Mašovicích, ve Vranově nad
Dyjí, Šumné, Olbramkostele, později hostuje s programem i ve spádové škole
ve Znojmě na Václavském náměstí, také v Horním Břečkově či v Milíčovicích.

V následujících letech soubor koncertuje kromě štědrovečerních bohoslužeb
s téměř dvouhodinovým programem v sále obecního úřadu a s podobným
koncertem vystupuje v evangelickém kostele v Miroslavi. Zde si soubor
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nachází velmi vděčné publikum. Mašovický pěvecký soubor začíná také
zpestřovat v Mašovicích programy pro důchodce pořádané obecním úřadem.
V repertoáru má písně lidové, latinské nápěvy, moderní, folkové, u dospělých
převládají spirituály. Soubor dětí a mládeže má asi 18 členů, dospělých je
přibližně 13. V souboru je několik starších děvčat, která navštěvují soubor
dětí i soubor dospělých, věnují se tak zpěvu až 4 hodiny týdně (Irena
Pelikánová, Hana Ištvánková, Kateřina Žáková). Pozoruhodnou osobností
mašovického souboru je hráč na elektronické varhany Jan Pexa ml., ten se
věnuje činnosti v souboru již polovinu svého života – 11 let. Velmi obětavě
pracoval v souboru i učitel Oldřich Brázda, učitelka Hana Slaná, Miroslav
Kubák, Jaroslav Ištvánek, manželé Pexovi. Díky těmto zapáleným a obětavým
zpěvákům a hudebníkům soubor dosahuje i na soutěžích výborných úspěchů.

V roce 2001 získal v soutěži Vranovská porta soubor dětí 2. místo, dospělí
3. místo, o rok později děti obhájily 2. místo a dospělí zvítězili. Pěveckých
úspěchů dosahují i někteří jednotlivci na soutěžích. Sólová zpěvačka Zdeňka
Motáčková se dokonce probojovává do užšího výběru televizní soutěže
SuperStar.
Základní škola v Mašovicích začíná také od roku 2000 pořádat školní
ples s přispěním mnoha sponzorů. Ples se koná vždy s předtančením
mládeže (bývalých žáků školy). S mládeží na tomto předtančení pracuje
ve svém volném čase učitelka Jarmila Veškrnová. Taneční vystoupení má
každoročně velký ohlas, pokaždé je jiné a vždy je originálním dílem této
učitelky. V roce 2002 tančily páry v rytmu valčíku a polky v modrotiskovém
kroji, ve kterém před patnácti lety předvedly ženy moravskou besedu, o rok
později se 24 tanečníků vlní v rytmu rokenrolu, v roce 2004 opět 12 párů
tančí valčík. Zkoušky byly vždy velmi náročné, konaly se buď ve škole, nebo
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v sále obecního úřadu. Asi nejúspěšnější byl VI. ples v roce 2005, který se
uskutečnil v masopustním duchu; tomu odpovídalo i komické provedení
předtančení – skvělou pantomimickou roli „nepovedeného tanečníka“
sehrál a zatančil Karel Vala, ten přivedl obecenstvo ve smíchu až k slzám.
Skvělé vystoupení s cylindry předvedli i žáci školy. S oběma tanečními
vystoupeními se mládež i žáci účastnili Mezinárodního tanečního festivalu
škol a center volného času v Brně, odkud si přivezli 1. místa v obou svých
kategoriích. Nezapomenutelné taneční vystoupení bylo „mozartovské“ v roce
2006, nejodvážnější pak v roce 2007, kdy dívky tančily kankán.
V únoru 2004 se škola zapojila do sítě Tvořivých škol. Znamenalo
to upřednostňovat při výuce činnostní učení a multisenzoriální přístup
k žákům. Žáci jsou vedeni k vlastnímu objevování a úsudku a především
ke komunikaci mezi sebou navzájem. Činnostní učení jako způsob práce se
objevilo v České republice v meziválečném období. Jako souhrn metod jej
prezentovali čeští učitelé pro české děti. Tehdy byl střediskem Zlín – proto
je dosud známý termín „Baťova škola“. K síti Tvořivých škol patří i fakultní
školy v Praze, Brně a Olomouci. V okrese Znojmo je škola v Mašovicích mezi
prvními, které se do sítě přihlásily. Škola se stává centrem činnostního učení,
uskutečňují se zde ukázkové hodiny činnostního vyučování pro učitele
z celého okresu, pořádají se zde pro ně semináře. Kurzy i ukázkové hodiny
přispívají k dobré prezentaci školy a v širším měřítku i obce. Výraznou
osobností zapálenou do činnostního vyučování je učitelka Hana Slaná. Její
ukázkovou hodinu činnostního vyučování matematiky navštívila zde ve
škole i Marie Rosecká, autorka řady učebnic Nová škola. Ta ocenila tvůrčí
práci mašovických učitelů, kteří se snaží hledat nové přístupy a uplatňují již
v minulosti osvědčené činnostní metody učení. Ty žákům velmi pomáhají
při pochopení látky. Ukázkové hodiny byly ve škole pořádány také pro
rodiče, kterým jsou tyto specifické metody výuky objasňovány. V roce 2005
se o prázdninách všichni mašovičtí učitelé zúčastňují lektorského kurzu
činnostního učení matematiky a českého jazyka v jižních Čechách.
Základní škola se také snaží navázat dobrou spolupráci s rodiči – konají
se velikonoční setkání při malování kraslic, různé výlety či vyjížďky do
Národního parku Podyjí, rodiče jsou zapojeni do práce v kroužcích (tvorba
webových stránek, turistický kroužek).
V posledních letech se díky dobré spolupráci se zřizovatelem – Obcí
Mašovice – dočkala škola investic. Topení bylo převedeno na plyn, byla
napojena nová kanalizace, provedla se rekonstrukce školní jídelny tak, aby
splňovala náročné hygienické požadavky. Byly renovovány postupně všechny
záchody, nakoupeny nové tabule, lavice a židle, některé tělocvičné nářadí.
Byla také provedena výměna stropních svítidel. Na dvoře jsou nainstalována
šplhadla a vybudováno doskočiště pro skok daleký. Na škole je v současné
době 5 počítačů. Renovován byl také kabinet a jsou instalovány pevné
nástěnky ve třídách i na chodbách.
Mašovickou školu v současné době navštěvuje 40 žáků, kteří jsou
rozděleni ve třech třídách. Školu můžeme zařadit mezi tzv. rodinný typ
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školy – učitelé i žáci se znají mezi sebou velmi důvěrně. Snadno zde mezi
děti zapadne i dítě s handicapem či dítě nadmíru nadané, na tyto žáky
vyžadující speciální péči je dostatek času, protože je ve třídách menší počet
dětí. Důležitá je také atmosféra přátelského soužití starších i mladších žáků,
což o většině městských škol velkého typu říci nelze. Dobrý kolektiv se
v menším počtu utváří daleko snadněji, žáci spolu tráví i mnoho času mimo
školu. Také učitelé věnují žákům mnoho svého volného času, především
v zájmových činnostech, díky nimž je i lépe poznávají a utužuje se jejich
vztah. Využití volného času a dobré vztahy potom znamenají téměř nulový
výskyt nežádoucích jevů, které jsou jinak na školách běžné – kouření, drogy,
šikana aj. I když dvě třídy fungují se spojenými ročníky, žáci si na systém
střídání činností rychle zvyknou a naopak se naučí větší samostatnosti,
umějí si sami poradit při problému, za což si naše žáky chválí na 2. stupni,
kam přecházejí. Všichni žáci 5. ročníku přihlášení na gymnázium doposud
absolvovali náročné zkoušky bez problémů a byli všichni přijati, patří tady
k těm nejlepším.
Do budoucna doufáme, že se změní politika našeho státu v náhledu na
malotřídní školy. Lidé odpovědní za situaci ve školství snad pochopí význam
malotřídních škol a jejich nezastupitelné místo na vesnicích, kam škola
bezesporu patří, protože je nositelem nejenom vzdělanosti, ale i kultury.

A Š O V I C E

Správcové, později ředitelé zdejší školy:
František Kotmar

1774 - 1780

Josef Janek

1780 - 1784

Mat Deabis

1784 - 1790

Antonín Raab

1790 - 1793

Jakub Zábranský

1793 - 1794

Karel Pagalt

1794 - 1799

Vojtěch Nedielka

1799 - 1807

Martin Čech

1807 - 1851

Dominik Čech

1851 – 13. 12. 1863

Maxmilián Souček

5. 1. 1864 - 1876

Jan Málek

1. 3. 1877 – 30. 8. 1901

Antonín Hatlák

1. 9. 1901 – 30. 8. 1909

Jan Bláha

1909 - 1910

František Vašta

Mgr. Růžena Bětíková
ředitelka Základní školy Mašovice

Předsedové školní rady,
správcové, ředitelé, učitelé

1910 - 1911

František Paskovský

1911 - 1920

František Adamec

zastupoval v letech 1911 - 1920

Antonín Vyhnálek

1. 9. 1920 – 31. 8. 1925

Antonín Eliáš

1925 - 1938

Josef Schmid

1938 – 30 4. 1945

Josef Veselý

1. 6. 1945 – 31. 3. 1948

Jaroslav Filipský – ředitel školy

Předsedové místní školní rady:

1. 8. 1948 – 1. 8. 1958

Zdeněk Hajtmar

2 .8. 1958 -28. 2. 1965

Zdeňka Goldhammerová

1. 3. 1965 – 31. 7. 1969

Ondřej Fučík

1883 - 1886

Emil Krutiš

Josef Molík

1886 - 1889

Helena Krutišová

1. 8. 1970 – 31. 7. 1990

Šimon Fučík

1889 - 1895

Vlasta Chladilová

1. 8. 1990 – 31. 7. 1999

František Sedláček

1895 - 1913

Růžena Bětíková, Mgr.

1. 8. 1999 – doposud

František Šoba

1913 - 1921

František Klika

1921 - 1925

Antonín Šoba

1925

František Gold

1945
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1918 - 1919

Alena Vrbová

Panzarová

1919 - 1920

Lenka Oulehlová

1984 – 1985

Otto Kudrna

1920 - 1923

Yvona Vráblíková

1985 – 1986

Lev Tkaný

1984 – 1985

1. 3. 1923 – 31. 5. 1923

Bohunka Sokolová

1985 – 1991

Jan Svoboda

1. 9. 1923 – 31. 8. 1924

Iva Veselková

1990 - 1991

Bohumír Malý

1. 9. 1923 – 31. 8. 1924

Vilém Vícha

1991 – 1998

Antonín Eliáš

1924

Marie Černá

1991 – 1993

Lev Tkaný

1. 9. 1924 – 30. 8. 1925

Růžena Marková – Bětíková

Jan Meška

1. 1. 1925 – 30. 8. 1925

Lucie Vítková

1998 – 1999

Lev Tkaný

1. 9. 1925 – 30. 8. 1926

Jarmila Veškrnová

1999 – doposud

Václav Jordán

1. 9. 1926 – 16. 11. 1927

Oldřich Brázda, Mgr.

Růžena Kratochvílová

17. 11. 1927 – 31. 8. 1928

Hana Slaná, Mgr.

2002 – doposud

Edmund Vlček

1. 9. 1928 – 31. 8. 1930

Monika Pokorná

2003 – 2005

Ludmila Rybyšarová

6. 12. 1930 – 31. 1. 1931

Soňa Foitová

2005 - 2006

Antonín Stavinoha

1931

Olga Kociánová

2006 – doposud

Bohumil Mrňa

20. 5. 1945 – 30. 9. 1945

Zdeňka Bechná, Bc.

2006 – doposud

Bohumila Konečná

1. 3. 1946 – 14. 3. 1948

Tereza Texlová

2006 – doposud

Alois Stroh

14. 3. 1948 – 30. 6. 1951

Libuše Hladíková

1. 9. 1951 – 30. 6. 1952

Věra Šťávová

1. 9. 1952 – 30. 6. 1955

Ivana Svobodová

1. 9. 1955 – 30. 6. 1956

Jarmila Bělková

1. 9. 1956 – 30. 6. 1957

Zdeňka Goldhammerová

1961 - 1963

Marie Gráfová

1965 - 1969

Emil Krutiš

1970 - 1974

Bezkov (8 žáků):

Podmolí (3 žáci):

Olga Vaniová

1974 - 1975

Drbalová Eva

Berkyová Ludmila

Vlasta Chladilová

1975 – 1990

Františák Radim

Mynařík Petr

J. Illek

1976 – 1977

Klika Antonín

Traxler Jan

B. Hamerská

1976 – 1977

Kliková Veronika

Marcela Goldhammerová
(vychovatelka, učitelka na
částečný úvazek)

1977 - 2002

Kučera Tomáš

Jarmila Winklerová

1977 - 1984

Květoslava Balíková

1977 - 1980

1996 – 1999

2000 – 2006

Seznam žáků Základní školy
Mašovice ve školním roce 2006/2007
Základní školu v Mašovicích navštěvují jak žáci z Mašovic, tak děti
z Podmolí, Bezkova a Lukova:

Mondl Daniel
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Tobolka Martin
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Lukov (9 žáků):

Mašovice (20 žáků):

Kleban Lukáš

Abesková Lenka

Kliková Eva

Bětík Imrich

Langerová Jana

Fukal Jaroslav

Langerová Michaela

Holcr Jan

Pavlíková Kateřina

Hrda Petr

Tesař Vladimír

A Š O V I C E

Janků Yvona

Tulej Tomáš

Klimek David

Tulejová Nikola

Kvasnička Luboš

Skácelová Jana

Marková Olga
Pexová Aneta
Slaný Martin
Slaný Ondřej
Šebelová Jaroslava
Šípová Kateřina
Škrdla Josef
Škrdlová Radka
Veškrna Daniel
Zatloukal David
Žák Rostislav
Žáková Barbora

1. třída

1. a 2. ročník

tř. učitelka Bc. Zdeňka Bechná

2. třída

4. ročník

tř. učitelka Tereza Texlová

3. třída

3. a 5. ročník

tř. uč. Mgr. Růžena Bětíková

Škola je organizována v současnosti jako trojtřídní, celkový počet žáků
ve školním roce 2006/2007 je 40. Na škole pracují jako učitelky také Olga
Kociánová a Jarmila Veškrnová: obě učí na poloviční úvazek a Jarmila
Veškrnová zastává i funkci vychovatelky ve školní družině. Mgr. Hana Slaná
pobývá v současné době na mateřské dovolené.
Součástí zázemí školy je školní jídelna, kde jako vedoucí školního stravování
pracuje paní Zdeňka Auerová a kuchařka Alena Švejdová. Paní Auerová působí
i jako školnice a topička. Účetnictví školy vede paní Marie Čermáková.
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Počty žáků v jednotlivých letech

1938 - 1939

59

1939 - 1944

nelze zjistit

1944 - 1945

59

77

1945 - 1946

47

77

1946 - 1947

44

1930 - 1931

81

1947 - 1948

41

1931 - 1932

80

1932 - 1933

80

1933 - 1934

71

1934 - 1935

67

1935 - 1936

59

1936 - 1937

64

1937 - 1938

56

1948 - 1949

43

1949 - 1950

43

1950 - 1951

41

Školní rok

Počet žáků

1928 - 1929
1929 - 1930

1951 - 1952

36

1952 - 1953

40

1953 - 1954

nelze zjistit

1954 - 1955

41

1955 - 1956

42

1956 - 1957

41

1957 - 1958

34

1958 - 1959
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1959 - 1960

26

1960 - 1965

nelze zjistit

1965 - 1966

43

1966 - 1967

44

1967 - 1968

41
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1968 - 1969

34

1989 - 1990

54

1969 - 1970

35

1990 - 1991

60

1970 - 1971

35

1991 - 1992

52

1971 - 1972

34

1972 - 1973

30

1973 - 1974

27

1974 - 1975

29

1975 - 1976

40

1976 - 1977

79

1977 - 1978

86

1978 - 1979

90

1979 - 1980

95

1980 - 1981

69

1981 - 1982

76

1982 - 1983

77

1983 - 1984

80

1984 - 1985

85

1985 - 1986

83

1986 - 1987

71

1992 - 1993

53

1987- 1988

62

1993 - 1994

54

1988 - 1989

57

1994 - 1995

43

1995 - 1996

41

1996 - 1997

49

1997 - 1998

51

1998 - 1999

52

1999 - 2000

49

2000 - 2001

49

2001 - 2002

56

2002 - 2003

57

2003 - 2004

56

2004 - 2005

53

2005 - 2006

47

2006 - 2007

40
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Název obce

Kulturní památky

Mašovice, jinak též Gross – Maispitz (Velké Mašovice), jsou odvozeny od
osobního jména Mach.

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Znak obce
Mašovice se uvádí poprvé v listině vydané pro staroboleslavskou kapitulu
k r. 1046. V blíže neurčené době se dostaly do majetku oslavanského kláštera
a tamní cisterciačky je r. 1259 směnily Křižovníkům s červenou hvězdou na
Hradišti u Znojma. Ve znaku se proto spojují křižovnické symboly s motivem
kříže jako atributem sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvěcen místní kostel,
a půlměsíce, figury užívané v heraldice Křižovníků s červenou hvězdou na
Hradišti u sv. Hyppolita. Modrý kůl ve štítě symbolizuje potok, protékající
katastrem obce. Stejných symbolů bylo použito i na praporu obce.

Mezi nejstarší dominantu obce patří kostel, který je zasvěcený sv. Janu
Křtiteli. V jádru gotická stavba, s úpravami ze 17. století, dále z roku 1836
a 1853. První zmínky o zdejším kostele pocházejí ze 13. století. Jakou měl
v této době podobu, již dnes nevíme. Jisté je, že byl několikrát přestavován.
Vnitřek kostela je vyzdoben v barokním slohu. Oltářní obraz namaloval F. A.
Maulpertsch. Boční oltáře jsou z roku 1859, z téhož roku pocházejí i kostelní
obrazy.
Na věži kostela byly původně 3 zvony, nejstarší ze století šestnáctého,
prostřední z roku 1621 a třetí - největší byl přelit roku 1859. V období první
světové války byly dva z nich spuštěny a odvezeny pro válečné účely. Jeden
z těchto zvonů byl po druhé světové válce navrácen a 30. 6. 1946 slavnostně
zavěšen. 28. 9. 1996 o slavnosti sv. Václava biskup Vojtěch Cikerle posvětil
v Mašovicích dva nové zvony.
Největší péče o tuto památku se dostalo v roce 1998, kdy byla za finančního
přispění Památkového ústavu v Brně opravena střecha. V roce 2000 bylo
provedeno celkové odsušení kostela a opravena fasáda, dále byl v tomto roce
pozlacen kříž s kopulí na věži kostela. Kostel je majetkem Řádu křižovníku
s červenou hvězdou se sídlem v Praze.

Boží muka u školní zahrady
Sakrální stavbička (1639)je vyrobena z mušlového vápence. Jedná se o slepou
lucernu, která má na přední straně reliéf Krista, na levé straně nápis: IERG
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Vývoj počtu obyvatel v obci Mašovice
v posledních letech
Rok

2002

2003

2004

2005

2006

změna
2002
-2006

změna
2005
-2006

Počet
obyvatel

413

414

415

419

415

2

-4

zdroj: ČSÚ

S ohledem na obecné demografické podmínky v ČR je tento vývoj počtu
obyvatel pro Mašovice příznivý. Aktuálně, k 28. 5. 2007, žije v obci 422
obyvatel, z toho 210 mužů a 212 žen. Průměrný věk na 1 obyvatele je cca
39 let.

Duchovní správcové zdejší farnosti
LAGNER SEIN HAOSFRAW AEBRLE 1639. V překladu: JIŘÍ LAGNER
JEHO SPRÁVCOVÁ AEBRLE.

Kaplička v obci
Kaplička pochází pravděpodobně z roku 1918. Nachází se v obci před
domem č.p. 103.
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Jan Mathias Schubert

1738

Josef Filip Fromb

1738 - 1743

Václav Schmidt

1743 - 1755

Jiří Ignác Wodička

1755 - 1759

Josef Mathias Hansch

1759 - 1761

Demografický vývoj obce

Jan Karel Čeněk

1760 - 1761

Obec Mašovice vykazovala od polovina 19. století do období druhé světové
války dlouhodobý velmi mírný růst až stagnaci počtu obyvatel. Důsledky
druhé světové války se částečně promítly do poklesu počtu obyvatel.
K dalšímu poklesu počtu obyvatel došlo až po roce 1970, i přes nejrůznější
akce podpory bydlení v tzv. pohraničí, a společenské změny na začátku
devadesátých let minulého století přinesly další úbytek obyvatel obce. Vývoj
počtu obyvatel od roku 1869, kdy proběhlo na našem území první moderní
sčítání obyvatel, je patrný z následující tabulky.

Jan Vojtěch Fromb

1761 - 1765

Antonín Jan Kozák

1765 – 1767

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
v obci Mašovice

Jan Ebert

1828 - 1842

Václav Wodýlek

1842 - 1846

Vojtěch Matěj Novodvorský

1780 - 1796

Florián Lang

1796 -1810

Ignác Stejskal

1810 - 1814

Josef Holletz

1815 - 1824

Josef Rösler

1824 - 1828

Antonín Gunner

1846 - 1850

Rok

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1991 2001 2006

Josef Machačka

1850 - 1867

Počet
obyv.

511

Bedřich Utěšil

1867 - 1870

514

530

473

476

478

436
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Arnošt Schmaus

1870 - 1887

1889 - 1892:

Matouš Cvikýř

Matouš Reichenauer

1887 - 1888

1892 - 1898:

Šimon Fučík

Jan Nep. Kostelecký

1888 - 1890

1898 - 1907:

Jan Křtitel Čapek

1890 - 1903

1907 - 1910:

Matěj Šoba

Karel Burian

1903 - 1914

1910 - 1919:

Jan Schneider

Josef Šimon

1914

1919 - 1922:

Jan Švihálek

František Dolák

Antonín Molík

Matouš Cvikýř

1914

1922 - 1923:

Jaroslav Petrášek

1914

1924 - 1927:

Josef Zika

1914 - 1924

1927 - 1931:

František Šoba

Karel Holický

1925 - 1928

Volby 1931:

František Klika

František Čermák

1928 - 1929

František Klika

Předsedové MNV

Jaroslav Mráz

1929 - 1946

Václav Knittl

1947 - 1950

1945:

Jaroslav Mráz (1 měsíc)

Pavel Hodes

1950 - 1952

1946:

Josef Veselý

1952

1946:

Josef Molík

František Kučera

1952 - 1958

1949:

Karel Pelán

Vojtěch Kráčmar

1958 - 1959

1949:

Oldřich Vrba

Vladimír Stražovský

1959 - 1973

1950 -1952:

Oldřich Vrba

Otto Opálka

1973 - 1988

1952 – 1957:

Václav Dolníček

Jan Kafrda

1988 - 1991

1957 – 1960:

František Gold

Bohumír Obruča

1991 - 1994

1964 – 1969:

1994 - 1997

1969 – 1976:

Jaroslav Sobotka

Marek Dunda

1997 - 2002

1976 – 1981:

Antonín Havlík

Josef Hudec, O. Cr.

2002 - současnost

1981 – 1986:

Josef Parůžek

1986 -1990:

Josef Švihálek

Vnislav Fruvirt

Václav Kříž, O. Praem.

Starostové obce

Samospráva obce Mašovice

1991 – 1994:

Starostové obce
1871 -1880:

Šimon Matula

1880 - 1883:

Šimon Molík

1883 - 1886:

Karel Krejčí

1886 -1889:

Josef Molík
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Pavel Vacata
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dva lány byly přiděleny roku 1335 mašovickému faráři s tím, že po jeho smrti
připadnou proboštství na Hradišti.
Roku 1335 je poprvé zmiňován kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

5300 př. n. l. (neolit)
Osídlení území je doloženo nálezy z mladší doby kamenné.

1046
Mašovice se poprvé uvádí v listině vydané pro staroboleslavskou kapitulu
(falzum).

1052
První doložená zmínka v listině, jíž Břetislav I. daroval mezi jinými statky na
Moravě i obec Mašovice staroboleslavské kapitule.

1131
V popisu olomoucké diecéze jsou Mašovice uváděny jako ves patřící ke
znojemskému kostelu.

1220
S určitostí se k Mašovicím váže listina z roku 1220, v níž znojemský kastelán
Jimram daroval kostelu sv. Markéty v Příměticích část lesa v Mašovicích. Tuto
listinu pak ještě téhož roku potvrdil olomoucký biskup Robert.

1498
Čtyři mašovičtí láníci jsou poddáni bítovskému panství a jeho majiteli
Henrychovi z Lichtenburka.

1618
Počátkem třicetileté války se proboštství na Hradišti ocitlo ve finanční tísni,
a proto část svých pozemků poskytlo za mírný obnos mašovickým sedlákům.
Poplatek jim byl časem odpuštěn, ale zůstala jim povinnost (až do r. 1658)
vozit vodu na Hradiště, kde o ni byla velká nouze.

1660
Poblíž Andělského mlýna stávala nevelká osada Mašovičky, která měla po
třicetileté válce 6 usedlostí. Roku 1660 koupila vrchnost z Hradiště čtyři
usedlosti a na jejich místě vystavěla ovčín. Časem koupila i zbylé dvě a zřídila
zde vrchnostenský dvůr.

1680

1252 (6. června)
Markrabě moravský, Přemysl Otakar II., potvrzuje proboštství Křižovníků na
Hradišti sv. Hyppolita výsady a zároveň statky, kde jsou již Mašovice uvedeny.
Patřila jim však pouze část obce, až o 7 let později ji vyměnil probošt Karel
s oslavanskými jeptiškami za původně křižovnickou ves Řeznovice.

Obec je postižena morovou nákazou.

1841
Od 13. století se vyučovalo v Mašovicích v domě č. 52. Roku 1841 byla
postavena nová škola, dnes budova fary.

1259
Fara se připomíná již roku 1259. Farář měl sídlo na nedalekém Hradišti,
do mašovické farnosti patřily obce Mašovice a Bezkov a dále místní mlýny
a myslivny.

1278
Po porážce Přemysla Otakara II. u Suchých Krut v bitvě na Moravském
poli byla obec zpustošena jednotkami Rudolfa I. Habsburského natolik,
že znojemský magistrát dojednal úmluvu mezi proboštstvím na Hradišti
a šatovským rychtářem o kolonizaci části vesnice vybranými „způsobilými“
občany Šatova.

1324, 1335
Osm lánů je obsazeno šatovskými osadníky, kteří „měli býti ode dne sv. Michala
r. 1324 na dobu dvou let prosti všech robot, platúv a služebností proboštům
z Hradiště sv. Hyppolita; jen berni královskou měli platiti svědomitě.“ Další
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1907 (3. dubna)
Započato se stavbou školní budovy pod kostelem. Byla dokončena a předána
6. listopadu 1907.

zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen do
věže kostela.

1918 (9. listopadu)
Oslavy konce 1. světové války a vzniku Československé republiky.

1912
Propojení s obcí Bezkov, s níž byla obec Mašovice po celou dobu historie
hospodářsky spjata, pomocí moderní silnice (dříve to byla pouze polní cesta).

1919 (15. června)
Volba nového obecního zastupitelstva, prvním starostou se stává Jan
Švihálek.

1914 – 1915
Do 1. světové války narukuje 124 občanů Mašovic, včetně kaplana.

1921

1917 (31. července)

Obec má v tomto roce nejvíce obyvatel za celou svoji historii: ve 132 domech
žije 617 obyvatel.

Dva zvony z místního kostela byly zabaveny pro válečné účely. Jeden z těchto

1924 (20. července)
Odhalení pomníku 28 občanům Mašovic padlým v 1. světové válce:
Cvikýř Matěj

Dolák Antonín

Dospěl František

Fiala Jan

Gold Matouš

Hauer Antonín

Hauer Josef

Klika Josef

Kolář František

Kupka Jan

Matula Cyril

Matula Matouš

Matula Petr

Mezník Eduard

Pelán Josef

Pospíchal František

Pospíchal Karel

Sára František

Sára Václav

Schneider Antonín

Schneider Jan

Šachl Jan

Šebela František

Špiner František

Texl František

Tunka Alois

Vašta František

Vinkler Rudolf

1928 (květen)
Přes obec vede autobusová doprava Znojmo – Hardegg.

1930–1931
Byla odsouhlasena a proběhla elektrifikace Mašovic.
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1938 (24. listopadu)
Okupace obce německou armádou. Ryze česká obec se stává součástí
Německé říše.

1939–1945
V období 2. světové války působí v zahraničním odboji v Anglii místní
občané: kapitán Alois Šoba, poručík František Starý a svobodník Josef Stix.

1945 (7. května)
Ustupující německé vojsko se ukrývá v Mašovicích, které jsou 7. května
bombardovány. O život přišli dva občané a na dvacet jich bylo zraněno.

1945 (8. května)
Obec je osvobozena ruskou armádou. Druhou světovou válku nepřežili 4
občané Mašovic:

1976

Klika Josef, Matulová Julie, Pokorný Josef, Vlasák Josef

JZD pokračuje v transformaci a spojuje se s dalšími družstvy v Lesné,
Mramoticích a Olbramkostele.

1946 (30. června)
Navrácení a slavnostní zavěšení jednoho ze dvou zvonů kostela, které byly
zkonfiskovány v průběhu první světové války.

1949 – 1950
Počátek kolektivizace obce, v prosinci 1949 je založeno jednotné zemědělské
družstvo, které 15. září 1950 získává přes 50 % veškeré zemědělské půdy.

1984 – 1987
V „Akci Z“ je vybudován nový objekt prodejny JEDNOTA.

1990 (leden)
V polovině ledna je v obci založeno Občanské fórum, vznikají místní organizace
Československé strany lidové a Československé strany socialistické.

1951
V katastru obce je zřízena vojenská střelnice.

1953
Likvidace JZD, návrat rolníků k soukromému hospodaření (k 1. 1. 1954).

1957 (31. července)
Opětné založení JZD, tzv. „JZD 3. typu“. Mašovice jsou poslední obcí
v okrese Znojmo, v níž vzniklo jednotné zemědělské družstvo.

1974 (1. ledna)
Sloučením zemědělských družstev v Mašovicích, Lukově a Bezkově vzniklo
JZD „Stráž nad Dyjí“ se sídlem v Mašovicích. Předsedou sloučeného JZD je
jmenován Václav Hotař, který zastával funkci předsedy JZD v Mašovicích již
od roku 1962 a v čele JZD stojí až do roku 1989.
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1990 (24. listopadu)
První polistopadové volby do obecního zastupitelstva skočily úspěchem
Demokratického bloku. Prvním starostou samostatné obce se stal ing. Oldřich
Šoba. Nové zastupitelstvo začalo úřadovat na začátku roku 1991.

1991

O slavnosti sv. Václava biskup Vojtěch Cikerle posvětil v Mašovicích dva
nové zvony, které byly zhotoveny ke cti patronů desetiletí duchovní obnovy
národa - sv. Cyrilu a Metoději a sv. Václavu, k miléniu mučednické smrti
sv. Vojtěcha biskupa a na památku pastýřské návštěvy zdejší farnosti
brněnského biskupa Voltěcha Cikrleho.

Celý komplex JZD s 13 vesnicemi se rozpadl na 4 celky. V Mašovicích vzniklo
ZD Mašovice v čele s předsedou ing. Pavlem Vybíralem.

1996 – 1997

1991 (1. července)

1998 – 2000

Národní park Podyjí byl vyhlášen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb.
K zajištění ochrany přírody na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

V obci byl vybudován vodovod v celkové hodnotě 6 320 321,- Kč.

Proběhla plynofikace 7 obcí ze Sdružení obcí Podyjí, mezi nimiž byly
i Mašovice.

1997
Odchodem armády je ukončen provoz vojenské střelnice. Osm hektarů
zastavěné plochy bylo převedeno na obec Mašovice, zatravněná plocha
o rozloze 70 ha se stala součástí Národního parku Podyjí.

1999
Definitivně ustala pracovní činnost v lomu.

2000 – 2005

byla zřízena Správa NP Podyjí. Založení národního parku se bezprostředně
dotýká i Mašovic, protože zasahuje i část katastru obce. Chráněné území
začíná v údolí řeky Dyje u Znojma a postupuje celou oblastí kolem Dyje až
k Vranovu. Severní hranici vytváří přibližně silnice vedoucí ze Znojma do
Břečkova.

1995 (4. listopadu)
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V lokalitě Pšeničné probíhá záchranný archeologický výzkum. Na sklonku
roku 2000 došlo náhodně k objevu řady pravěkých objektů rozmístěných
podél silnice mezi mašovickým lomem a začínající zástavbou v obci v lokalitě
zvané Pšeničné. Bezesporu nejvýznamnějším archeologickým nálezem bylo
odkrytí dvojitého rondelu na okraji obce, který se řadí ke kultuře moravské
malované keramiky (5500 – 4900 př. n. l.). Mašovický rondel je první
svého druhu na Moravě a také svojí rozlohou patří mezi největší. Rondely
představují jakési moravské předchůdce anglického Stonehenge. Patří
k místům, kde se v pravěku prováděly kultovní obřady. Kruhový rondel je
vždy obehnaný hlubokým příkopem se čtyřmi vstupy, kudy lidé vcházeli na
shromaždiště. Existuje předpoklad, že rondel sloužil jako kalendář, neboť
byl postaven podle astronomické orientace. Velikost mašovického rondelu
byla určena pomocí leteckého průzkumu: průměr vnitřního kruhu je 80
metrů, zatímco vnější kruh má průměr 110 metrů. Všechna uvedená zjištění
zařadila mašovickou lokalitu Pšeničné mezi nejvýznamnější pravěké lokality
na našem území.

Vychází 1. číslo Mašovického zpravodaje, který je vydáván pravidelně 4×
ročně.

2002 (22. dubna)

1996 (28. září)

2003
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Občané Mašovic se kladně vyslovili pro vstup ČR do EU v rámci
celorepublikového referenda.

2003 – 2004
V obci je zbudována splašková kanalizace za celkovou cenu 43 364 400 Kč.

2004 (11. – 12. června)
Volby do Evropského parlamentu vyhrála v obci Občanská demokratická
strana.

2006 (25. června)
Obec oslavila 960 let svého trvání.

2007, květen:
Mašovický lom patří mezi nejlépe zrekultivovaná místa v Evropě. Společnost
Českomoravské štěrkovny obdržela v Bruselu významné ocenění za obnovu
tohoto místa v mezinárodní soutěži o nejlepší projekty v oblasti udržitelného
rozvoje a dostala zvláštní cenu za rekultivaci kamenolomu.

2007 (23. června)
Obec přichystala oslavy stého výročí existence obecné školy v Mašovicích.
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Byly vybrány klíčové události a zajímavosti, které ilustrují bohatou historii
obce Mašovice, jež zapadá jak do kontextu celosvětových, tak především
českých dějin. Pro autenticitu doby, v níž pamětní kniha a obecní kroniky
vznikaly, byl ponechán jazyk, styl a gramatika těchto zápisů. Ty se často
jeví jako subjektivní, s emočním nábojem vedoucím k pocitu hrdosti
a sounáležitosti čtenáře se svou obcí, krajem a zemí. Všem zapisovatelům
obecní historie a kronikářům patří náš dík a úcta.
(Výběr a přepis textů vybraných z pamětní knihy a kroniky obce Mašovice
provedla Marie Maderová, Institut regionálních informací, s.r.o.)

Vedení pamětní knihy a kroniky
obce Mašovice
Období

Jméno

1924 - 1937

Antonín Vyhnálek

1938 - 1945

Antonín Eliáš

1945 - 1946

Jaroslav Mráz

1912

1946 - 1947

Josef Veselý

1948 - 1957

Jaroslav Filipský

Silnice do Bezkova. Na jaře r. 1912. započata a r. 1913. ukončena byla stavba
silnice do Veskova (pozn.: Bezkova).

1958 - 1962

Zdeněk Hajtmar

1963 - 1973

kronika nebyla vedena

1974 - 1979

Stanislav Sláma

1980 - 1995

Dagmar Jurková

1996 - 2002

Miroslav Kubák

2003 - 2007

Mgr. Růžena Bětíková

1914

1895
R. 1895. počala se v Mašovicích stavět silnice.

1907
Dne 3. dubna 1907. započato se stavbou zdejší školní budovy. Školu stavil
stavitel Všetečka ze Znojma. Dne 6. listopadu byla budova školní svému
účelu odevzdána.

1910
Kometa. V prosinci 1910. bylo zvečera viděti na nebi kometu novou. Kometa
Halleyova před 18. květnem na nebi viděna nebyla pro mraky, dne 18. května
přiblížila se naší zemi nejblíže. Viděti ji bylo nejlépe po 25. květnu večer
po 9. hod., zvláště, když měsíc zašel za mračno.
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Světová válka. Zpráva o sarajevské vraždě následníka trůnu a jeho choti došla
do Mašovic ještě téhož dne (pozn.: 28. 6. 1914) právě o místní pouti večer mezi
9. a 10. hod. Hudba hrála a mládež se tancem bavila. Z Vídně přijel k rodičům
na návštěvu Matula Štěpán do čís. 104. Tyž dotvrdil, že arcivévoda František
Ferdinand i s chotí byl skutečně v Sarajevě zavražděn. I kočí z pivováru
Mauzalova ze Znojma totéž vykládal. Hudba ihned utuchla, bylať obecním
starostou zakázána a veškerá zábava přestala. I soudilo se ihned na vypuknutí
války. A skutečně do měsíce se tak stalo, Rakousko vypovědělo Srbsku válku.
Do této války později dostaly se i jiné státy evropské, ano i Amerika. Tím
nastala válka světová. Bojováno bylo na zemi, moři i ve vzduchu. Nežli se rok
s rokem minul, byli následující zdejší příslušníci a občané povoláni ku branné
službě:
Fučík Antonín, Fučík František, Fučík Karel, Klika Štěpán, Molík Josef, Molík
Antonín, Fučík Josef, Cvikýř Josef, Šebela František, Šoba Antonín, Matula
Cyril, Hrnčíř Antonín, Krejčí Gratián, Koníček Matouš, Koníček Karel,
Havlíček Josef, Cvikýř Matouš, Stuhlhofer Jan, Sedláček Jan, Pokorný František,
Rosa Josef, Slatinský Karel, Šoba Jan, Šoba Josef, Caha Jan, Schachel František,
Schachel Jan, Fiala Jan, Fučík Josef, Fučík Antonín, Hrnčíř František, Molík
Antonín, Molík Josef, Molík Bedřich, Molík Rudolf, Molík Alois, Schneider
Jan, Schneider Josef, Auer Antonín, Tušar Antonín, Záděra Josef, Kubák
Šimon, Šoba František, Sedláček Antonín, Klika František, Klika Matouš, Pelán
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Antonín, Valášek František, Valášek Matouš, Mrňa Englbert, Vrba Kajetán,
Vrba Josef, Pelán František, Pospíchal Václav, Pospíchal Karel, Pospíchal
František, Pospíchal Eduard, Růžička František, Růžička Ludvík, Škrdla Jan,
Dospěl František, Šoba František, Matula Petr, Matula Josef, Matula František,
Švihálek Jan, Texl František, Pauzer Ferdinand, Mezník Jindřich, Mezník Josef,
Vinkler Adolf, Vinkler Rudolf, Holbovský František, Auer Ruppert, Hauer
Josef, Vlasák Ondřej, Kolář František, Fendrich Josef, Plíšek Jan, Viklický
Karel, Šebela František, Gold Matouš, Nosek Jan, Pár Jan, Pokorný Josef, Hauer
František, Hauer Antonín, Hauer Alois, Hauer Jan, Šára Alois, Gold František,
Schneider Antonín, Sára Václav , Sára Jose f, Matula František, Šoba František,
Tunka Jan, Vlasák Josef, Matula Štěpán, Matula Matouš, Matula Josef, Matula
František, Gold Matouš, Sára František, Sára Antonín, Rosa František, Fučík
Jan, Koc Josef, Lang Jan, Matula Jan, Matula Matěj, Jordán František, Gold
Antonín, Gold Jan, Schneider Pavel, Peksa Ferdinand, Paskovský Emanuel,
Vašta František, učitel, Gold Jan, Šebela Hubert, Šebela Šimon, Šebela Rudolf,
Šebela František, P. Dolák, administrátor.
Branci tito povoláni byli do válečné služby od počátku mobilisace 1. srpna
1914. do konce září 1915.

1918
Světová válka, tento bezpříkladný, vražedný rej, který zavinila rozpínavost
Německa (císař Vilém) a Rakouska, v říjnu 1918 ustála. Ústřední mocnosti
Německo a Rakousko nadobro poraženy, avšak země koruny s uherským
Slovenskem ocitly se zásluhou Masarykovou, dr. Benešovou a jiných
věhlasných mužů, pak zásluhou československých legií mezi slavnými vítězi.

| 32 |
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Samostatnost Česko – slovenské republiky – ČSR – prohlášena dne 28. října
v Praze. Druhého dne tato radostná zvěst dolétla do každé dědinky české.
V Mašovicích oslaveno toto znovuzrození Českého národa po třistaleté
porobě dne 9. listopadu 1918.
Byla právě sobota. O ½ 3. hod. odp. shromáždilo se místní občanstvo, školní
děti s praporem a hudbou, také mnoho vážených hostí z Podmolí a Veskova
došlo, aby se oslavy zúčastnilo.
Schůze byla u hasičského skladiště, kde říd. učitel Frant. Paskovský zahájil
slavnost krátkým proslovem poukázav na osudný den bitvy Bělohorské,
jehož výročí 298. právě večer minulo, a na následky této porážky, dále
vzpomenul buditelů z minulého století jak jazykových, tak i politických, jichž
snahy Moravský Slovák Masaryk korunoval. Tak povstává Český národ jako
bájeslovný Phönix po třistaletém porobení k novému, šťastnějšímu životu.
Po něm místní farář poukázal na různá válečná vydírání (rekvisice) majetku
národního i církevního, podotýkaje, že ani zvonů a varhan kostelních šetřeno
nebylo. Vzpomněl také padlých vojínů a po nich pozůstalých vdov a sirotků.
Vybízel dále ku klidné práci vytrvalé a ku konci provolal osvobozenému státu
česko – slovenskému 3kráte – Sláva – což přítomnými nadšeně opakováno.
Nato zazpívána byla s průvodem hudby Národní hymna.
Poté čten byl přehled dějin českých a slovenských od počátků Přemyslovců
až na poslední Habsburky.
Konečně přednesené i přiležitostné básně.
Pak šlo se průvodem s hudbou a lampiony po silnici směrem ku Znojmu až
k poslednímu domku č. 127., pak „Brankou“ zpět ku hasičskému skladišti.
Večer byla taneční zábava v obou hostincích.

1919
I. výročí naší samostatnosti, 28. říjen, bylo oslaveno v naší obci školní
i mimoškolní slavností.
Školní slavnost byla konána ve škole, kde třída v průčelí ozdobena byla věnci,
obrazy a prapory s trikolórami. Byla to první slavnost, při které se mohlo bez
obav hovořiti od srdce k srdci, byla to slavnost naše.
Sešli se žáci obou tříd, přivedli sebou rodiče a známé. Zat. správce školy
promluvil o tomto nejkrásnějším dnu v našich dějinách a zdůraznil
nejdůležitější do budoucna: p r á c i. Žáci a žákyně v národních krojích
pak přednášeli básně a proslovy a ku konci živým obrazem a naší hymnou
národní tato krásná slavnost skončena. Všechny děti pak dostaly po několika
kusech tehdy ještě vzácného bílého pečiva, které se napeklo z mouky předtím
od občanů darované. Odpoledne vysazeny byly před kostelem dvě lípy
památné: Masarykova a Wilsonova.

1920
70. výročí narozenin našeho presidenta, osvoboditele, oslaveno bylo tichou,
důstojnou slavností pro děti i pro dospělé. Dopoledne konala se slavnost ve
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škole. Po řeči zat. správce školy děti přednášely, provedly živý obraz a vzdaly
hold presidentovi, přičemž jedna žákyně mu podala věnec s případným
přáním.
Odpoledne měl zat. správce školy přednášku o našem osvoboditeli, velice
četně navštívenou.
K trvalé oslavě tohoto dne památného vysázeny 2 řady třešní „Na Prádlech“.

funkcionářů, prostným cvičením hasičů se sekerkami a veselicí. Oslava se
velmi zdařila.

1924

1931

Odhalení pomníku. Již v prvních letech poválečných usneslo se obecní
zastupitelstvo postaviti svým padlým spoluobčanům – vojínům důstojný
pomník. K uskutečnění této stavby došlo teprve r. 1924., kdy ustavil se
na jaře místní stavební výbor, který vzal sobě za úkol zamýšlený pomník
uskutečniti. Ve výboru tom zastoupeny byly všechny místní strany a spolky.
Postavení pomníku zadáno bylo soch. mistru J. Činčerovi z Třebíče. Slavnost
odhalení pomníku vykonána byla dne 20. července 1924. za velké účasti
obecenstva místního i přespolního. Obecenstvo i spolky shromáždili se odp.
u hasičského skladiště, odkud se šlo průvodem s hudbou k pomníku. Po
zahájení předneslo místní žactvo několik příležitostných básní a k obecenstvu
promluvil poslanec Fr. Molík z Citonic.

25. leté jubileum prvního divadla v Mašovicích oslaveno bylo dne 15. března
1931 divadel. hrou „Císař přijede“ od R. Vlasáka. Z jubilantů účinkovali
tehdejší režisér Ant. Schneider a Klika Štěpán – ze starších pak Veselý
Rudolf, Koc František, Matula Jan, Matula Josef a Caha Jan. Hra, jejíž
komický děj z doby předválečných „manévrů“ vlastenecky zabarvený, byla
znamenitě sehrána a účast přes 200 osob svědčí o velikém zájmu. Vybráno
bylo při 2 a 3 Kč na
vstupném 460,10 Kč
ve prospěch škol.
dítek.
Elektrisace Mašovic
vyžádala si nákladu
202.200 Kč. Připojení
na el. síť stalo se dne
27. srpna 1931. Počet
světel v obci (veřejné
osvětlení) činí 22.

1928
Autobusová doprava osob ze Znojma přes Mašovice do Hardeggu zahájena
byla v květnu 1928. Jízdné z Mašovic do Znojma činí 3 Kč. Majitelem
autobusu, jehož cena činí 110.000 Kč, jest Josef Fendrych ze Znojma.

1930
Elektrisace Mašovic. Dne 27. dubna 1930 uspořádána byla v hostinci
p. Krejčího veřejná schůze za účelem elektrisace místní obce. Jelikož bylo
mnoho občanů proti elektrisaci, žádalo
obecní zastupitelstvo, aby veřejnost se v té
věci vyjádřila. Schůzi zahájil starosta Jo.
Šoba, načež podrobný výklad o elektrisaci
podali inženýr západomoravských elektráren
a řídící učitel Jarosl. Rauš z Přímětic. Do
rušné debaty zasáhl též místní farář P. Jarosl.
Mráz a pisatel těchto řádků. Pak došlo
k hlasování. Všichni přítomní, mimo 2,
vyslovili se povstáním pro elektrisaci, proti
nepovstal nikdo.
30. leté jubileum oslavil sbor dobrovolných
hasičů dne 20. července 1930 bohatým
programem: v 5. hod. budíčkem, v 10.
hod. polní mší před pomníkem padlých,
v 1. hod. požárním cvičením, pak proslovy
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Sčítání lidu. Provedeno bylo dne 2. prosince 1930. Ve zdejší obci napočteno
bylo 527 obyvatelů, vesměs Čechů. Asi 30 občanů zdržovalo se v době sčítání
mimo obec. Dle náboženství bylo 521 řím. katolíků, 6 československých.

1934
Hřbitov. Nový hřbitov
vystavěn byl r. 1934
na
zaměněném
školním pozemku.
Stavbu provedl místní
stavitel p. Frant.
Pokorný za obnos
28.702 Kč. Cesta ke
hřbitovu
pořízena
nákladem 3.717 Kč.

1938
Úmrtí presidenta T. G. Masaryka. Dne 14. září 1938 ráno došla nám
rozhlasem smutná zvěst, že umřel náš první president T. G. Masaryk. Zpráva
tato naplnila nás všechny smutkem. Na škole vyvěšen byl smuteční prapor.
Celé dopolední vyučování věnováno bylo našemu presidentu Osvoboditeli.
Dne 17. září 1938 vyslechlo žactvo smuteční projev ministra školství
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v německých vesnicích týráni. Dne 9. října 1938 okupováno bylo Znojmo
a Podmolí. „Ordneři“ (Sudeťáci) překročili demarkační čáru od Podmolí
hluboko do mašovického katastru až k Tunglovu kříži, silnici uzavřeli
překážkami a našim lidem zakázán vstup na vlastní pozemky ve vlastním
katastru a rovněž pasení dobytka u Svobod. Vstup do Mašovic zatarasili od
Znojma mašovičtí na mostě u lomu vozy a střežili kulometem v palebném
postavení.
Dne 16. října 1938 okupovány byly Citonice, čímž Mašovice byly úplně
uzavřeny bez jediné cesty do tzv. druhé republiky. Silnice byly hlídány
německými financi, takže občané chodili přes Bezkov lesem a po lukách
a přes pole mezi Milíčovicemi a Citonicemi k Žerůtkám.
a nár. osvěty Dr. E. Frankeho, pak odebralo se v průvodu k památníku
padlých, kde umístilo obrazy T. G. Masaryka a před ním rozžalo olejovou
lampičku (srdíčko českých sklářů), která tam svítila až do pohřbu pres.
Osvoboditele. V předvečer pohřbu zapálili hasiči u pomníku vatru, kde
promluvil vzdělavatel hasičů p. Ant. Rada. Smuteční tryzna uspořádána byla
v den pohřbu dne 21. září 1938 o 9. hod. ve školní tělocvičně před pietně
upraveným jevištěm za hojné účasti občanstva, sboru dobrovolných hasičů
a všeho žactva. Přítomné uvítal starosta obce, smuteční projev měl říd. učitel
A. Eliáš, žákyně A. Švihálková přednesla báseň „Zemřel nám hospodář“ od
A. Solivara a žáci zazpívali píseň „Tatíčku starý náš“ na slova K. Hromádky.
Pak vyslechnut byl dojemný přenos poslední cesty pres. Osvoboditele
Prahou. Byly to smutné a pohnuté chvíle a mnozí občané plakali.
Vybráno z tisku:
- výstřižek z týdeníku
„Ochrana“
Mezinárodní krise,
která se převalila
do střední Evropy
a zejména do naší
republiky,
měla
neobyčejný
ohlas
ve zdejší obci. Dne
21. května 1938
v noci obsadilo čsl.
vojsko naše hranice
a opevnění během
několika
hodin.
Mašovičtí vojáci stáli v plné výzbroji na vytčených a nebezpečných místech
v Podyjí. Nejtěžší postavení bylo u Devíti mlýnů a Hnanic, zde začaly dnem
22. září 1938 boje.
Po zrádné mnichovské úmluvě dne 30. září 1938 dolehly na český lid
zdrcující události. Odchodem vojska z hranic na nová postavení byli Češi
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Vybráno z tisku:
„Okupací Znojma a české obce Citonice ocitly se obce Mašovice a Bezkov
v uzavřeném území bez volné silnice a cesty do vnitrozemí. Úzké volné území
mezi Citonicemi a Milíčovicemi jest neschůdné, neboť jsou tam bažiny a pole.
U Citonic stojí německé hlídky, které bez propustky a kontroly nikoho nepustí
z vlastního území. Hospodářské důsledky pro obě obce jsou neblahé. Rolníci
mají hodně dobytka, hlavně vepřového a pro špatnou úrodu bramborů nemohou
přebytečný dobytek odprodat. V létě nesměli dobytek prodávati pro slintavku, teď
pro okupaci.
Přesto jsou všichni občané rádi, že jsou v Československé republice, třebas
odříznuti od světa bez spojení poštovního a dopravního.“
„Národní politika“, Praha, 3. listopadu 1938
Okupace. V neděli dne 13. listop. 1938 po půlnoci přinesla chasa, která byla
v Žerůtkách na taneční zábavě, pro nás smutnou zprávu, že Mašovice mají býti
okupovány. Hned jsem se odebral do hostince p. Pelána, kde zneklidnění občané
o této události hovořili. Bylo nutno jednati. Napsal jsem protestní listinu proti
okupaci, ponocný Parůžek obešel ves a v 7. hod. ráno jsem jel autem s touto
listinou, ověřenou 160 podpisy mašov. občanů, do Brna, se známým národním
pracovníkem P. Rudoleckým, farářem z Únanova, abychom protestovali
u delimitační komise (plukovníka Nesvedy, později Němci zastřeleného). Byli
jsme odkázáni na styčného důstojníka v Jevišovicích. Intervenovali jsme u něj
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se starostou obce Frant. Klikou a radním Ant. Radou, leč marně. Zajeli jsme
k italskému majiteli panství v Kravsku – Frasco - Dentichi, aby svým vlivem
intervenoval ve prospěch obce, - odmítl nás.
Když jsme zvěděli, že tento vlivný cizinec vyreklamoval si z německé okupace
velkostatek Pulkrábku, zajeli jsme za ním opět, leč bez úspěchu. Za pomoci
místního pana faráře Jaroslava Mráze, poslali jsme okresnímu úřadu do Znojma
německy psanou protestní žádost. Den okupace se blížil. Zajel jsem opět do
Brna a obecní zastupitelstvo se večer sešlo, aby vyslechlo výsledek mého řízení.
Tam jsem zvěděl, že Mašovice jsou vlastně obětovány za uvolnění okupovaných
Citonic.
Na zpáteční cestě zastavil jsem u uvedeného již p. faráře v Únanově, kde jsme
složili telegram následujícího znění: „Vůdci říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi
– Berchtesgaden: Obec Mašovice u Znojma jest od desátého století 100 % česká,
také vyznačením na mapě dle mnichovské konference zůstala česko – slovenskou.
Teprve teď má býti okupována pro silniční spoj Znojmo – Podmolí. Obecní
zastupitelstvo prosí jménem všeho obyvatelstva pro obec Mašovice etnografické
hranice a propuštění do Československé republiky. Obec se zavazuje nutný
silniční spoj na německé hranici zříditi“. Tento telegram jsem odeslal o 23. hod.
z poštovního úřadu v Kravsku. Obecní zastupitelstvo dočkalo se mého návratu
skoro o půlnoci a odeslání telegramu jednohlasně schválilo. – Den okupace se
přiblížil. V předvečer jsme se opět sešli v obecní kanceláři a za pomoci místního
p. faráře napsali na uvítanou okupantů německou protestní žádost v tom smyslu,
že okupace Mašovic, vzhledem k nevyřízeným akcím, nemá právního účinku,
aby od ní bylo upuštěno, případně provedena okupace 1. důstojníkem a 1.
mužem prozatímně do vyřízení naší žádosti.
Nadešel 24. listopad 1938 – den okupace. V obci bylo smutno, nikde ani živé
duše. O 9. hod. sešli jsme se u obecní kanceláře, o 10. hod. připochodovali od
Podmolí hulákající Ordneři a zastavili před dolním hostincem. Velitelé přišli
k obecní kanceláři, načež jsem předstoupil, abych předešel jejich známé formalitě
vítání do Říše, předal jim jménem obce protestní listinu. Aniž by promluvili,
tuto přečetli, načež jeden z nich měl delší řeč, že oni nemohou za to, že jsme
připadli do Říše, stalo se tak po dohodě obou vlád, abychom nekladli odpor, že
bychom byli nemilosrdně potrestáni. Tuto řeč nám musil p. farář přeložiti, načež
se odebrali do obecní kanceláře, kde zjistili, že v obci je 580 obyvatel, všichni
Češi, žádný Němec…
Závěr. Po dobu okupace se drželi mašovičtí velmi statečně. Čestně obstáli při
volbách do Říšského sněmu. Jsouce zmateni, zda mají se těchto zúčastniti,
vzkázal jsem jim po jejich poslu Janu Matulovi, aby neplnili říšské zákony
a k volbám nechodili. Během poslední noci před volbami se občanstvo sjednotilo
tak, že k volbám přišla jen volební komise, takže od Čechů nedostali jediný hlas,
pouze 3 od Němců.
Marný však byl boj proti okupantům; netušili jsme, že Hitler měl již otevřenou
tlamu i na zbytek českých zemí bývalé druhé republiky.
Němci věděli, že se současníky nelze počítati, proto se vrhli na českou školu,
zprvu otevřeli 1. německou třídu, posléze zavedli německou vyučovací řeč v obou
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třídách. Jen v hodinách náboženství místní pan farář na vlastní zodpovědnost
s dětmi rozmlouval v mateřštině. Tento vlastenecký kněz vytrval na svém místě,
utěšoval obyvatelstvo nejen svou přítomností, ale byl jim i rádcem a pomocníkem
v různých záležitostech úředních i soukromých.
Vzdor tomu zůstaly Mašovice tvrdým kvádrem v pohraničí, který odolával
germánskému náporu, ale který i zazářil. Mašovice daly českoslov. národu
statečné muže, bojovníky za naši svobodu v zahraniční armádě v Anglii –
kapitána Aloise Šobu, poručíka Frant. Starého a svobodníka Josefa Stixu.
Nutno ještě připomenouti vlastence z r. 1905, jimž Němci již tehdy nabízeli
zdarma postavení německé školy. Tito odpověděli: „My si postavíme školu za
naše peníze a vyučovati se bude česky“. Také se tak stalo a do temna let 1938
– 1945 zářila jejich památka zlatými písmeny vysoko pod římsou školní budovy

vepsána: Bohu – Vlasti – Národu.
Tímto uzavírám jako bývalý správce školy vztah k Mašovicím s povděkem, že
mi dopřáno bylo jménem čsl. zahraniční vlády prostřednictvím ilegálního
okresního vedení předati ještě za okupace čestné poslání – vytvoření první obecní
samosprávy – Národního výboru v Mašovicích – do rukou místního pana faráře
a za svého nástupce určiti spolupracovníka v ilegalitě, říd. učitele Josefa Veselého,
bojovníka a trpitele za naši spravedlivou věc. Příští generace nechť chrání odkaz
svých otců!
Ant. Eliáš, býv. říd. uč. v Mašovicích, 23. srpna 1945

1944 / 1945
Osvobození. Tak přiblížil se konec r. 1944. Po Vánocích – po velikých
ústupech a porážkách Němců v Rusku a konečně i Maďarsku, začalo
se ukazovati německé vojsko i zde. Vojáci ubytovávali se po domech
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a chalupách, vystřídávaly se rozličné skupiny, zbytky poražených tanků,
landšturmáci a konečně polní pekaři se svými pecemi. Pět jich stálo před
hostincem Pelánovic a pekl se chléb dnem i nocí. Několik tisíc bochníků
denně! Kolem kostela postaveny stany se zásobami mouky, obilí – skladiště
chleba.
Konečně přichází památný měsíc květen 1945. Válka již prudkým spádem
chýlila se konci. Denně slyšeli jsme zde bombardování Znojma a sami
hledali jsme ochrany za vesnicí u stohů, odkud jsme viděli krásné, ale hrozné
divadlo – osvětlující rakety město Znojmo - aby pak již se sypaly bomby na
jistý cíl.
Bylo to dne 7. května 1945 dopoledne kolem 10. hod. – pondělí. Několikrát
zahučela letadla nad Mašovicemi a najednou jsme slyšeli již výbuchy bomb
– dopadajících na vesnici.
8. 5. 1945. Noc uplynula klidně, ale v úterý ráno již začínalo rozčilení znova.
– Přišly zprávy – Rusové se blíží!
Po třetí hodině valili se již za ohromného jásotu a radosti, květinami
zasypáváni – Rusové. Motorisované tanky – zaprášení vojáci – vše řítilo
se vítajícími občany kupředu. Prapory vlály již na domech a bouře jásotu
neustávala.
Mašovice osvobozeny – začaly dýchati po 6. letech zase duchem svobody!

Komunistická strana Československa

80

Strana sociálně demokratická

59

Strana lidová

179

Strana národně socialistická

10

Na podkladě výsledku voleb do ÚNS reorganisovány byly MNV podle
poměrného zastoupení.
Ustavující schůze obnoveného Místního národního výboru v Mašovicích
konala se dne 4. července 1946.

1948
Únorové události. Překvapující událostí pro pracující lid byla demise,
kterou podali dne 20. 2. ministři strany nár. socialistické a strany lidové.
Pracující lid odpověděl odstoupivším ministrům sjezdem ROH v Praze dne
22. února 1948. Na tomto sjezdu byly odhaleny plány těch, kteří to se svojí
tak těžce vydobytou republikou nemysleli dobře. Plán se nepodařil a vláda
byla doplněna novými dobře smýšlejícími lidmi. Rovněž i celá nár. fronta
byla zreorganizována. Byly zřízeny akční výbory, které v prvních počátcích
únorových událostí byly dozorčím pořádkovým orgánem. Následkem
zastavení činnosti nár. soc. strany a strany lidové byli zbaveni členství v MNV
všichni příslušníci těchto stran. Tato odvolání stala se ve zdejší obci dne 24.
února 1948. Dne 25. února sestaven byl akční výbor nár. fronty (AV NF), jak
se lze přesvědčit v protokole MNV a MV NF.

1949
Větrná smršť. Dne 8. dubna 1949 řádila ve zdejší obci velká větrná vichřice.
Trvala téměř 3 dny. Odnesla velké množství naorané půdy a místy vyrvala
i podzimní obilí, které zanesla do závětrných míst. Byly utvořeny až přes 1 m
vysoké závěje naváté jemné hlíny. Nejvíce postižený úsek byl od Bezkova
směrem k Podmolí. Autobusová doprava byla jeden den zastavena. Síla větru
při zemi byla 80 km, místy 120 až 150 km za hodinu. Není pamětníka takové
pohromy, neboť celá vesnice byla zahalena do prachové žlutavé mlhy. V budově
nár. školy se nedalo vyučovat. Na chodbách se nahromadila za několik hodin
několikamilimetrová vrstva prachu.
Volby do Ústavodárného národního shromáždění (ÚNS). Dne 26. května
konaly se volby do ÚNS, které proběhly v celé republice klidně.
Výsledek voleb ve zdejší obci. Celkový počet voličů v obci byl 348. Z těchto
k volbě oprávněných voličů obdržely jednotlivé politické strany následující
počet platných hlasů:
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Založení JZD. Počátkem prosince 1949 založili rolníci vedeni p. Ant. Radou č. 15
jednotné zemědělské družstvo. Tito však záhy svůj úmysl změnili a za několik
dní vystoupili. JZD se však nerozpadlo a pod vedením s. Jana Kováře a několika
malých zemědělců a dělníků bude růst k lepším formám zemědělské výroby.
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1951
Výskyt mandelinky bramborové. Ve zdejším katastru byl první výskyt
mandelinky bramborové. Našli se 3 brouci a množství larev. Byl to však
ojedinělý výskyt a toto místo bylo důkladně desinfikováno. Jiný výskyt nebyl.
Ve stanovené dny zúčastňovali se žáci školy hledání mandelinky a larev.
Hledání se zúčastňovali i dospělí lidé. (Z každého čísla jedna osoba)
Zřízení vojenské střelnice. V tomto roce byla zřízena na zdejším katastru
obce ve výměře 177 ha vojenská střelnice. Střelnice se nachází jižně od obce
Mašovice a zabírá i lesíky „Svobody, Cejpy, Komínkův kopec“. Střelnice byla
v těchto místech z důvodu dobrého terénu, jakých je na zdejším okrese velmi
málo. Vojáci již po celý rok upravují terén a na podzim dochází k první
ostrostřelbě. Přejeme si, aby zdejší střelnice vychovala dobré obránce naší
vlasti.

1952
Oslavy a kultura. Kulturní činnost ve zdejší obci je velmi malá. Oslavy
význačných událostí jsou pořádány jen žactvem školy národní a mateřské.
Důvod k této malé činnosti je hlavně v tom, že ve zdejší obci je velmi málo
dorostu. Mnozí z mládeže jsou ještě vedeni k zatrpklosti proti socializaci
vesnice, takže důsledky se citelně projevují na jakékoliv kulturní činnosti.
Společné družstevní hospodaření. Jednotné zemědělské družstvo
v Mašovicích obhospodařuje půdu ve výměře (pozn.: údaj chybí)ha. Práce
však pokračovaly ve všech ročních obdobích velmi pomalu vlivem špatné
pracovní morálky družstevníků, přestože se představenstvo snažilo úkoly na
všech úsecích zvládnout. Předsedou družstva byl zvolen Walter Havránek,
ale jeho dobrá snaha dobrého chodu družstva se dařila jen zčásti, neboť
důsledky špatného podchycení JZD hned v prvních počátcích se více a více
projevovaly a nechuť společného hospodaření se zvětšovala. Představenstvo
proto vyloučilo několik rolníků z JZD v domnění, že se družstvo upevní, ale
valných výsledků docíleno nebylo.

1954
Nový obchod „Svornost“ v Mašovicích. Z bývalého skladiště JZD umístěném
ve zrušeném hostinci U Pelánů č. 52 i z bývalé nálevny byl utvořen obchod
na zákrok vedoucích Svornosti ze Znojma. Tím se ruší obchod u bývalého
obchodníka Koce a pro celé Mašovice zůstává jediný obchod zvaný Svornost
a později Jednota.

1956
Zřízení vodovodu. V letošním roce byl zřízen vodovod nákladem 7 950,- Kčs
a výpust zhotovena před číslem 87.

1953
Likvidace družstva. Situace družstva byla katastrofální a proto členská
schůze se usnesla pro likvidaci družstva a vrátit se zase k soukromému
hospodaření.
Měnová reforma. V měsíci květnu byla celostátní měnová reforma. Mašovičtí
občané své úspory, které měli doma, vyměňovali 1 : 5 nebo 1 : 50, dle směrnic
naší vlády, na poštovním úřadě v Citonicích.
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1961
Přídavky na děti. JZD začalo vyplácet poloviční přídavky na děti
družstevníků.
Kino. Pro rozšíření televisorů v obci a pro malý zájem občanů bylo zastaveno
pravidelné promítání filmů. OB prodělávala a nebylo finančních prostředků
ke krytí schodků.

1962
Telefon v obci. V obci byl zřízen poloautomat. Takže místo jediného spojení
se Znojmem a JZD s Citonicemi bylo zřízeno více uživatelů telefonu. První
uživatelé telefonu: MNV, JZD (2 spoje), hovorna, Jednota – obchod, škola,
s. Švihálek.

1974
Hmotná úroveň obyvatelstva. V obci je:
televizních přijímačů

107

Osvětová činnost. Osvětová činnost se soustřeďuje v Osvětové besedě (OB).
Zvláště, když zakoupen byl promítací přístroj v ceně Kčs 4 300, kterým se
jednou týdně promítají filmy v hostinci Jednota. Vybíráno vstupné 2 Kčs
za osobu. Finanční přírůstkový efekt má OB malý, zvláště, když se hrají cizí
filmy. Osvětová beseda stěží někdy hradí poplatek za půjčení filmů.

rádiových přijímačů

138

osobních aut

49

jízdních kol

97

fréz včetně malotraktorů

21

1957

elektrických praček

Založení JZD. Dne 31. července 1957 ustavili rolníci v Mašovicích jednotné
zemědělské družstvo 3. typu. Mašovické JZD je poslední z obcí znojemského
okresu, ve které bylo JZD ustaveno, je 83. na našem okrese. V prvních
počátcích má 82 rodin a 120 členů a hospodaří na 492 ha zemědělské půdy.

99

chladniček

74

kuchyň. robotů

9

vysavačů

61

elektrických ohřívačů

11

První televisor. První televisor v obci si pořídil v dubnu 1957 Josef Vávra
č. 133.

elektrických ohřívačů bez teplé vody

139

kuchyň. sporáků (na pevná paliva)

124

Zdravotní středisko. Dne 10. prosince 1957 bylo dáno do provozu zdravotní
středisko první pomoci a lékař pravidelně 1 x týdně každé úterý ze Znojma
dojíždí a provádí vyšetřování běžných nemocí. Taktéž poradna pro matky
a děti se bude konat v tomto středisku. Průměrná návštěva k lékařským
prohlídkám je 17 osob týdně.

elektr. sporáků

4

plyn. sporáků

3

ostatních

63

ústřední topení

3

etážové topení

23

1960
Politický charakter vesnice. Celá vesnice je již socializována. I s. Fr.
Matoušová – jediná soukromě hospodařící – dala své pozemky Státnímu
statku Znojmo – Hradiště a sama pracuje v JZD.
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domků. Dalším dokladem neustálého zvyšování životní úrovně je to, že naši
občané věnují náležitou péči svému osobnímu zevnějšku.
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Hospodářský život. Dnem 1. 1. 1974 došlo ke sloučení JZD – Mašovice Lukov – Bezkov. Název družstva Stráž nad Dyjí. JZD má ve stavech 1 330 ks
skotu a z toho krav 526 ks, prasat 2 243 ks, z toho 323 ks prasnic. Koní mělo
JZD ku dni sloučení 3 páry, které během roku prodalo. Zrušen byl také chov
slepic a výkrm prasat i chov norků, kteří v počtu 900 ks vyhynuli.
JZD vlastní 40 traktorů, 4 nákladní auta, 4 auta osobní a dodávková. Mimo
vlastních strojů spoluvlastní družstvo těžké mechanizační prostředky
v kooperaci v kooperačním obvodě č. 6 se sídlem v Citonicích.

1976
Charakteristika rozvoje zemědělské výroby. JZD v Mašovicích vzniklo
na počátku šesté pětiletky sloučením čtyř vyspělých družstev: 25. února
se sídlem v Lesné, Nový směr se sídlem v Mramoticích, Vesmír se sídlem
v Olbramkostele a Stráž nad Dyjí se sídlem v Mašovicích.

1979
Letní čas zaveden. Na základě usnesení FNS byl dnem 1. 4. 1979 na celém
území ČSSR zaveden letní čas. Z 31. 3. na 1. 4. 1979 se hodinová ručička
posunula o 1 hodinu dopředu. Tento čas bude trvat do 30. září 1979.
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venkov vyčkával. Nejinak to bylo i v Mašovicích. Lidé koncem minulého
roku proseděli téměř celé dny před televizory, aby věděli, co se děje v Praze,
po volbách presidenta si s úlevou oddychli, ale na životě vesnice se nic
konkrétního nezměnilo. Až teprve v polovině ledna bylo založeno Občanské
fórum (OF). Další politickou stranou, která byla založena v únoru, je strana
lidová. Dále před volbami se objevila Československá strana socialistická.
Kandidátka do obecního zastupitelstva. Volby do obecního zastupitelstva se
konaly dne 24. listopadu 1990. Kandidátka pro obec Mašovice se skládala ze
dvou částí: Demokratický blok, Komunistická strana Čech a Moravy.
S jasnou převahou zvítězili zástupci Demokratického bloku.
Sestavení obecního úřadu. Svoji funkci převzal úřad od nového roku 1991
a byl sestaven takto:
Starosta: Ing. Oldřich Šoba
Místostarosta: Pavel Vachta
Předs. kult. a školství: MVDr. Libor Jurka
Předs. finanční: Věra Auerová
Předs. pro zemědělství: Antonín Rada.
Ostatní členové obecního zastupitelstva byli sestaveni až při první schůzi

1985
Odhalení pomníku. Památník „Symbolika“ vybudovaný na počest 40. výročí
osvobození byl postaven v parčíku „na městečku“ za požární zbrojnicí. Jeho
odhalením vyvrcholily oslavy k 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou.

1989
Polární záře. Dne 17. listopadu byla vidět nad Znojmem a jeho okolí , tzn.
i nad Mašovicemi, polární záře. Objevila se krátce před 10. hod. večerní
a trvala do půl jedenácté, kdy začala slábnout, až postupně zmizela.
Projevila se jako 4 červené pruhy nad severním obzorem, které se zjasňovaly
a rozšiřovaly. Během 15 min. se rozšířily po celém obzoru. Jde o vzácný úkaz
v naší zeměpisné šířce.
„Sametová“ revoluce. Konec roku byl „sametový“, ovlivněn velkými
společenskými změnami v naší vlasti. Na vesnicích se stále jen vyčkávalo, lidé
nemohli změnám uvěřit a nejen z rozpaků, ale i se zvědavostí četli noviny
o nejnovějších událostech, sledovali rozhlas a hlavně televizní přenosy.

v roce 1991.

1991
1990
Občanské fórum. Rok 1990 začínal všeobecnými rozpaky, hlavně na
českém venkově. Zatímco v Praze a ve velkých městech doznívaly ohlasy
listopadové revoluce a obyvatelé si pomalu začínali zvykat na demokracii,
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Život v obci. Prvním živnostníkem se stává Josef Jaskula čp. 18. Otevřel si
truhlářskou dílnu. Dále si otevřel hospodu Jaroslav Fukal čp. 137. Stávající
hospoda v čp. 49 byla vrácena původnímu majiteli Frant. Šobovi čp. 121.
Obec má v současné době dvě hospody.
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Nové zvony. Začátkem roku proběhla sbírka na nové zvony. Vybráno bylo více
jak 90 000,- Kč. Byly ulity dva nové zvony, které byly slavnostně vysvěceny
a zavěšeny 28. září za účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Při této
příležitosti udělil biskup Cikrle svátost biřmování dvanácti biřmovancům.
Zemědělské družstvo. Největším výrobním subjektem je ZD Mašovice,
které sdružuje 4 obce: Mašovice, Bezkov, Podmolí, Lukov. V zemědělském
družstvu pracuje cca 100 členů na 1654 ha obdělávané půdy, družstvo dále
obhospodařuje 43 ha luk a pastvin a 22 ha jsou ostatní plochy. Celkem
1 719 ha.
V tomto roce začalo družstvo vyplácet transformační a restituční podíly,
a to jednu patnáctinu ročně, dle smlouvy těm, kdo o tento způsob vyplácení
požádali.

1997
Zemědělství. Veliké změny nastaly v jednotném zemědělském družstvu. Celý
komplex čítající 13 vesnic se rozpadl na 4 celky:
1. ZD Citonice
2. ZD Horní Břečkov
3. ZD Mašovice
4. ZD Olbramkostel.
Zástupci jednotlivých družstev vytvořili spravedlivé vypořádání finanční
a majetkové a tak vytvořili základ nezbytný pro transformaci družstev.

1992
Volby do Parlamentu ČR (5. – 6. června). Ve vesnici získala převahu
Křesťansko dem. unie spolu s Československou stranou lidovou. Na
druhém místě je ODS – Občansko demokr. strana a třetí Koalice levý
blok. Komunistická strana má stále dosti příznivců, i když v Mašovicích se
rozpadla. V obci je pouze Českosl. strana lidová. Ostatní občané jsou buď
nestraníci, nebo jsou organizováni jinde.

1993
Rozdělení republiky. V tomto roce, a to od 1. ledna, byla Československá
republika rozdělena na dva státy na přání slovenských obyvatel. Na Českou
republiku a Slovensko. Obyvatel Mašovic se to nijak nedotklo, neboť všichni
občané mají českou státní příslušnost.

1996
Oslavy 950 let od založení obce. Rok 1996 je pro naši obec rokem velmi
významným, neboť si v něm připomínáme založení obce, které se vztahuje
k roku 1046. Oslavy této významné události připadly na neděli 14. července.
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Střelnice. Provoz střelnice byl definitivně ukončen a Armáda ČR opustila
veškeré prostory, které užívala od r. 1952. Zatím však není známo, komu tyto
prostory připadnou.
Záplavy. Snad největší přírodní katastrofa v dějinách naší země, která
postihla takřka jednu třetinu území republiky. Právem se mluví o apokalypse.
Vše začalo v pátek 4. července.
14. 7. uspořádala obec sbírku na pomoc občanům postiženým záplavami.
Výtěžek z této sbírky – 43 740 Kč. OÚ poskytl příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo tentýž den na veřejné schůzi zaslat celkovou
částku 53 740 do obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Starosta obce
Loučná zaslal do Mašovic děkovný dopis.

1999
Lom. Provoz lomu byl v tomto roce definitivně ukončen.

2000
Archeologický výzkum. Na sklonku roku 2000 došlo náhodně k objevu řady
pravěkých objektů podél silnice u mašovického lomu (lokalita Pšeničné).
Od této doby až do současnosti zde probíhá pod vedením Mgr. Zdeňka
Čižmáře ze znojemské pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno
záchranný archeologický výzkum.
100 let dobrovolného hasičského sboru. V letošním roce uplynulo 100 let
od založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci. Tuto významnou
událost jsme si připomněli 3. června.
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2001
Sčítání lidu, domů a bytů. Na začátku letošního roku probíhalo v celé naší
republice sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání se provádí vždy jednou za
10 let. Předběžné výsledky k 1. 3. 2001 jsou následující: Počet obyvatel obce
Mašovice: 407, z toho muži 198, ženy 209. Obyvatelstvo v naší obci podle
náboženského vyznání: bez vyznání 175, věřící 230, ostatní 2. Domovní
a bytový fond: Počet domů 142, počet bytů 156.

2002
Obec Mašovice má znak a prapor. Dne 6. června roku 2001 byly obecním
zastupitelstvem obce Mašovice schváleny návrhy obecních symbolů – znaku
a praporu obce, které byly zpracovány heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů ze
Zlína. Dne 14. 6. 2001 byla zaslána žádost Parlamentu ČR v Praze, podvýboru
pro heraldiku o schválení těchto obecních symbolů.
Dne 22. dubna 2002 byl předsedou Poslanecké sněmovny, panem Václavem
Klausem, v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v Praze předán dekret o udělení znaku a praporu obce Mašovice do rukou
starosty obce, MVDr. Libora Jurky.
Archeologický výzkum v trati „Pšeničné“. Od 19. 8. 2002 probíhá v trati
„Pšeničné“ již III. etapa záchranného archeologického výzkumu. Ten se
soustředí především na plochy tras budoucích komunikací a inženýrských
sítí pro zástavbu rodinných domů.

Výsledky referenda v Mašovicích
(pozn.: referendum se týkalo
vstupu ČR do Evropské unie).
Počet oprávněných voličů:

2003
Výstavba rodinných domků. V příštích letech by mělo v lokalitě Mašovice
– Pšeničné vyrůst asi 40 rodinných domů. Lokalita je připravována zhruba
dva roky.
Ke stavbě se chystalo v tomto roce asi 5 zájemců, na konci roku 2003 měl již
jeden domek postavenou hrubou stavbu. Několik dalších parcel je zamluveno
nebo prodáno. O stavební možnosti v obci se už lidé zajímají. Řada zájemců
bude dle předpokladu ze Znojma, město se totiž nenalézá tak daleko. Nelze
předvídat, kdy bude výstavba domků zcela dokončena, uvažovat můžeme
v horizontu 8 – 10 let.
Archeologický výzkum. V roce 2003 se soustředil výzkum na plochu
budoucích komunikací v nejvyšší části lokality Pšeničné severně od zahrad.
Výzkum trval v měsících březnu až květnu. Dále je sledována trasa nově
zbudované kanalizační sítě v obci a také trasa výtlaku, kde se směrem
k Hradišti podařilo zachytit 4 nová sídliště s 11 porušenými pravěkými
objekty. Na trati Pšeničné se podařilo prozkoumat už na 170 archeologických
objektů z různých období pravěku.
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Účast na referendu:

50,94 %

Počet platných hlasů:

155

Souhlas se vstupem:

123

Nesouhlas se vstupem:

32

2004
Volby v obci Mašovice do europarlamentu.
Volební účast voličů v obci vyjádřená v procentech byla 31,6% - byla asi o 3%
vyšší než průměrná účast v ČR. Datum konání voleb: 11. 6. – 12. 6. 2004.
Zvítězila ODS, další pořadí: Nezávislí, KDU – ČSL, KSČM, SNK – sdružení
nezávislých a Evropští demokraté, Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě,
ČSSD, Unie liberálních demokratů

2005
Zemědělské družstvo. V roce 2005 má Zemědělské družstvo Mašovice 83
zaměstnanců a hospodaří na téměř 1900 ha orné půdy v katastrálním území
Mašovice, Podmolí, Lukov, Bezkov, Hradiště, Citonice a na 1 490 ha orné
půdy v katastrálním území Božice, Borotice a České Křídlovice.
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2006
25. 6. 2006, oslava 960 let od založení obce Mašovice.

2007
Mašovický lom.
Vybráno z tisku:
Mašovický lom má evropskou cenu
Mašovický lom patří mezi nejlépe zrekultivovaná místa v Evropě. Společnost
Českomoravské štěrkovny za obnovu tohoto místa obdržela v těchto dnech
v Bruselu významné ocenění v mezinárodní soutěži o nejlepší projekty v oblasti
udržitelného rozvoje a dostala zvláštní cenu za rekultivaci kamenolomu. „Je to
pro nás velmi významné ocenění, které jsme navíc získali jako první subjekt
z České republiky,“ řekl generální ředitel společnosti Marek Novotný. „Ještě
větší radost mám však z toho, že se nám podařilo vytvořit mnohem cennější
přírodní lokalitu, než jaká zde byla před těžbou,“ upřesnil Novotný.
Těžební činnost v lomu v Mašovicích byla ukončena už před osmi lety.
Důvodem pro zastavení více než třicetileté těžby byl tehdejší útlum stavební
výroby v regionu a současně veřejný zájem ochrany přírody v této lokalitě.
Mašovický kamenolom patří mezi evropsky významné lokality, které registruje
národního seznam Natura.
„V lomu žije kriticky ohrožený druh čolka dravého. Znojemsko je jediné místo
v České republice, kde se tento obojživelník stále nachází,“ sdělil Jan Kos ze
Správy národního parku Podyjí .
Kromě bývalého kamenolomu se čolek dravý vyskytuje i na jiných místech
Mašovic a v okolí Podmolí.
Společnost Českomoravské štěrkovny místo zrekultivovala hlavně kvůli vzácné
přírodní lokalitě.
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„Naším dlouhodobým cílem bylo využít bývalého kamenolomu ve prospěch krajiny
a obnovené místo nyní vytváří podmínky pro existenci vzácných druhů zvířat,“
řekl další představitel společnosti Karel Lorek.
„Celkové náklady na rekultivaci lomu Mašovice přišly na sedm milionů korun.
Společnost navíc areál lomu nadále spravuje,“ dodal Lorek.
Mašovický lom láká v létě hodně lidí, kteří se na krásném místě chtějí vykoupat.
Lokalita je ale z hlediska bezpečnosti lidem nepřístupná.
„Vstup do lokality je zakázán. Voda každým rokem v lomu stoupá a teď je hluboká
zhruba patnáct metrů,“ informoval starosta obce Mašovice Libor Jurka.
Kromě lomu v Mašovicích rekultivují Českomoravské štěrkovny na Znojemsku
také vytěžené části v Tasovicích a Božicích.
Darina Rubešová, Rovnost – Znojemský deník, 12. 5. 2007
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
je mi ctí být obyvatelem a starostou obce, dovolím si zdůraznit moravské
obce, která obstála i ve chvílích nejtěžších, nezpronevěřila se českému národu
a českému jazyku a vždy si zachovala svou tvář. Obec a současná škola
v Mašovicích vychovává ve stejném duchu další nové generace a to i díky tomu,
že zde naši předkové vybudovali vlastními silami tehdy obecnou, dnes základní
školu.
Vzpomínám, kdy i já jsem byl žákem školy v Mašovicích, která slaví v těchto
dnech sté výročí existence. S přibývajícími lety se mi stále častěji vracejí
vzpomínky na školní léta, na spolužáky a kamarády. Stejně jako většina z nás,
nikdy nezapomenu na své první učitele, na první razítko do deníčku, první
vysvědčení.
K narozeninám přeji naší škole, učitelům a žákům mnoho úspěchů, trpělivosti,
hrdosti a radosti z vykonané práce současné i budoucí.
MVDr. Libor Jurka, starosta obce

1 0 0

L E T

O B E C N É

Š K O L Y

|

960

L E T

O B C E

|

M

A Š O V I C E

| 43 |

M

A ŠŠ O
O V
V II C
C EE
A

Oslavy 960. výročí založení obce Mašovice, 25. 6. 2006. Předání dekretu o udělení znaku a praporu obci Mašovice, 22. 4. 2002 (vpravo nahoře). Zastupitelstvo Obce Mašovice, 2007 (vlevo dole).
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ZŠ Mašovice, žáci a učitelský sbor, zájmové kroužky (2006 – 2007).

1 0 0

L E T

O B E C N É

Š K O L Y

|

960

L E T

O B C E

|

M

A Š O V I C E

| 45 |

M

A ŠŠ O
O V
V II C
C EE
A

Kostel sv. Jana Křtitele, mašovický lom, pohled na řeku Dyji od Králova stolce, krojované hody v Mašovicích, Andělský mlýn.
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ČEPS, a.s. - společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR

Cíle a činnosti společnosti:
• Zajištění přenosu elektřiny
• Zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou
elektrické energie v každém okamžiku
• Údržba, obnova a rozvoj zařízení PS
• Zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy
ČR na trhu s elektřinou v EU
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Tel.: + 420 211 044 111, Fax: + 420 211 044 568, e-mail: ceps@ceps.cz, www.ceps.cz

PUPPY

Kompletní krmivo pro štěňata
všech plemen ve věku 2–6 měsíců

JUNIOR SMALL BREED

Kompletní krmivo pro štěňata
a mladé psy (8 týdnů–10 měsíců)
malých plemen (2–10 kg)

JUNIOR

Kompletní krmivo pro psy
ve věku 6–15 měsíců

JUNIOR LARGE BREED
Kompletní krmivo pro psy
velkých plemen ve věku
6–24 měsíců

ADULT SMALL BREED

Kompletní krmivo pro dospělé psy
malých plemen (2–10 kg)

ADULT

Kompletní krmivo pro dospělé psy
o hmotnosti 5–40 kg

ADULT LARGE BREED

Kompletní krmivo pro dospělé psy
velkých plemen o hmotnosti nad 40 kg

Dlouholetá tradice
výroby a prodeje
zemědělské techniky
Naše výrobky:
• Agroruka – výsuvná
• Nesené kompaktory,
kombinátory
• Šnekové dopravníky
• Drtiče, mulčovače
• Nesené smyky; smykové
desky
• Průběžná mořička osiv
• Vály Cambridge
• Horkovzdušná kamna
na obilí a peletky

SENIOR

Kompletní krmivo pro psy
starší 7 let

DALŠÍ KRMIVA PODÁVANÁ
PODLE AKTUÁLNÍ KONDICE
PSA
LAMB & RICE

Kompletní krmivo pro dospělé psy
všech plemen z jehněčího masa

LIGHT

Kompletní krmivo pro dospělé psy
všech plemen trpících problémy
s nadváhou

ENERGY
Výrobce: NOVIKO a.s., Palackého třída 163, 612 00 Brno
Tel.: 800 112 988, fax: 541 426 323, e-mail: calibra@calibra-krmivo.cz

Kompletní krmivo pro dospělé psy
ve vysoké fyzické zátěži,
psy s potřebou zvýšit
tělesnou hmotnost

KOVO NOVÁK
Mašovice 12, Provozovna –
671 01 Citonice u Znojma
tel.: +420 515 236 315
+420 515 236 391
fax: + 420 515 236 315
e-mail: firma@kovonovak.cz
www.kovonovak.cz

Agropodnik Mašovice, a.s.
Živočišná a rostlinná výroba
Výroba a prodej
krmných směsí
Mechanizované polní
a zemní práce
Silniční motorová doprava
Hostinská činnost
Agropodnik Mašovice, a. s., 669 02 Mašovice 154, tel.: + 420 515 236 628, 515 236 614, e-mail: info@zdmasovice.cz

MVDr. Libor Jurka
veterinární lékař
Preventivní i léčebná veterinární činnost:
- pro skot a ostatní zemědělská zvířata
- pro psy, kočky, malá a drobná domácí zvířata
MVDr. Libor Jurka
669 02 Mašovice 69
tel.: 515 236 686
mobil: 602 704 583
jurkalibor@seznam.cz

„Od myšlenky k realizaci“
Tvorba produktů na podporu cestovního ruchu:
pohlednice, letáky, brožury
inzerce, mediální kampaně
public relations
internetové prezentace
Zpracování rozvojových strategií
Zpracování žádostí o granty a dotace
Institut regionálních informací, s.r.o.
Beethovenova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 542 523 213, e-mail: iri@iri.cz, www.iri.cz

Radka Škrdlová
Výkopové a demoliční práce
Dláždění chodníků, ulic
Radka Škrdlová, 669 02 Mašovice 66
tel.: + 420 737 782 258
e-mail: radka.skrdlova@seznam.cz

ABESKA AUTOSKLA

Prodej, opravy a výměna autoskel: autobusů, osobních a nákladních
vozidel • Originální skla PILKINGTON • Při pojistné události výměna
ZDARMA • Oficiální likvidace Česká pojišťovna, Kooperativa.
ABESKA AUTOSKLA, 669 02 Mašovice 158; provozovna Znojmo
– Dobšice, tel.: + 420 608 032 111, 515 224 653, e-mail: info@abeska.cz

Hostinec „U Šobů“
Pohostinství, venkovní zahrádka, hostinská činnost
Hostinec „U Šobů“, František Šoba, 669 02 Mašovice 49
tel.: +420 732 825 458

Montáž garážových vrat, bran, pohonů
a dálkového ovládání, montáž žaluzií
BraHo, Holcr Antonín, 669 02 Mašovice 16
tel.: + 420 608 413 651, 515 236 661
e-mail: braho@cbox.cz

Poděkování
Obec Mašovice děkuje všem, kteří finančně přispěli na vydání této publikace, dále těm, kteří zapůjčili fotografie a jiný dokumentační materiál,
a těm, kteří se jakkoliv podíleli a spolupracovali na vydání této publikace.

Milovníkům špičkových masných a uzenářských
výrobků, z nichž řada obdržela certifikát KlasA,
přejeme „Dobrou chuť“.

Borotická klobása
Borotická čabajka
Domácí sekaná
Karpatský salám
Tlačenka světlá
Jelítko kroupové
Jaternice
Kontakt:
Jatka Borotice s.r.o., Borotice 125, 671 78
Tel.: + 420 515 266 566, Fax: + 420 515 266 565
e-mail: info@jatkaborotice.cz
www.jatkaborotice.cz
Prodejny:
Znojmo – Tovární ulice, Slovenská ulice,
Pražská ulice; Brno – Lesná; Miroslav; Tasovice;
Lechovice; Hrušovany nad Jevišovkou

Vydala Obec Mašovice v roce 2007.
Kontakt: Obec Mašovice, Mašovice 52, 669 02 Znojmo
tel./fax: 515 236 621, e-mail: oumasovice@volny.cz, www.masovice.cz.
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